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 ـصامللخ

  ؾتتك  لػّقتتة ا تتـ مالتتؽ، الؿستتّؿك 
ّ
استتدفدف الثحتتا دراستتة الدـثقفتتات العرورتتّقة ط يتترح اللتتاةثل

، يفجؿتتع يتتداصا وصتتـّػفا وكاقلتتفا ويفتتؼ الؿتتـف  "الخالصتتة الؽايفقتتةالؿؼاصتتد اللتتايفقة ط يتترح "

، متع ترتقثفتتا  ؾتك اللتتاوع ط تثقيت   ؾؿفتتا، و ؾتك يتذا تتتّؿ تؼستقؿفا  تتقـ مثح تقـ،  ّولفؿتتا 
ّ
القصتػل

لؾتتتقزن، وأختتتر لؾؼايفقتتتةت وقتتتد مزجتتت  يتتتذه الدـثقفتتتات  تتتقـ الدقجقتتتف والدربيتتتر وآ تتترتاض، 

، التتذي يفتتاه  تتف رقتتره متتـ ُيتتّراح وكلتتػ   تتـ يفطـتتة اللتتارح وحذقتتف  ؾتتك ال
ّ
ؿستتدقى العرورتتل

 إلػّقةت

 
 
، الؿؼاصد، الخالصة، الؼايفقة، العروضت  ة:الكلوات املفتاحي

ّ
  لػّقة ا ـ مالؽ، اللاةثل
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Prosodic Notifications in the Explanation of Al-Alfyyat Al-Shāṭibī 

By: Hatim Muhammad Muhammad Mustafa 
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Abstract 

 

        This research aims at studying prosodic notifications in Al-Shatibi's 

explanation of Alfiyat Ibn Malik entitled “Al-Maqasid Al-Shafia fi Sharh 

Al-Khulasat Al-Kafia”(The Healing Objectives on the explanation of the 

satisfactory synopsis). Hence, the data was collected, classified and 

discussed according to the descriptive approach and it was arranged 

according to the common approach of prosody. Therefore, these 

notifications were divided into two topics; the first for poetic meter and 

the second for rhyme. The researcher has mixed in between explanation, 

justification and objection then showed Al-Shatibi’s cleverness and 

proficiency at the prosodic level, which distinguished him from others 

who explained Al-Alfiya. 

Key Words: Alfiyat Ibn Malik, Al-Shatibi, Al-Maqasid, Al-Khulasa,  

Rhyme, Prosody. 
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 ـةمـمقّد
ًٓ  قـ الـاس، يفصارت إذيان تـصرف إلقفتا  ـتدما ُيطَؾتؼ لػتظ   ًٓ وتداو وي  اهلل  لػّقة ا ـ مالؽ قثق

إلػّقة، ولؿ يحظ كظؿ ط العر ّقة  ؿا حظق   ف مـ  ـاية  يؾ العؾؿ، يفؼد يرحفا خؾؼ ك قر، ومـ  قـفؿ 

ل ثرّي مطثتقع ط  لترة  جتزا   ّ  لرح مطقَّ
 عـتقان  -عة لؿدـتف والعايتر لػفارستف تست -امداز اللاةثل

 ت"الؿؼاصد اللايفقة ط يرح الخالصة الؽايفقة"

 ط الـظؿ،  ؾ امدّد ايدؿامف 
ّ
 ط يرحف  ؾك إلػقّة ايدؿامف  الجاك  العرورل

ّ
وكان مّؿا تؿّقز  ف اللاةثل

تـثقفاتف العرورّقة، يذا إلك  عض اللقايد اللعرّية الدل اسدعان هبا ط اللرح، ومـ ثّؿ تـّثف الثحا إلك 

، مع ترتقثفا  ؾك اللاوع ط تثقيت   ؾؿفتا، ويتل 
ّ
يفجؿع يداصا وصـّػفا وكاقلفا ويفؼ الؿـف  القصػل

 ؾك حّد  –تـثقفاُت يفطـة وحذه، تؿزج  قـ الدقجقف والدربير وآ رتاض، لؿ ُيعـ هبا  حد مـ الثاح قـ 

 ط وق  راق  يفقف يّؿدفؿ  ـ العروض  اّمةت -اّةال ل 

، والدـثقفتات العرورتّقةت ي
ّ
ؽذا تؽؿـ  يؿّقة الثحا ط م ّؾا  ركاكف:  لػّقة ا ـ مالؽ، ويرح اللتاةثل

وقصدت  العرورّقة الجؿع  قـ القزن والؼايفقة: اخدصاًرا وتغؾقًثا لؾعاّم  ؾك الخاّص، يفثتقـ العتروض 

ط  اب  ّدة الؼقاط: إذ والؼايفقة صالت ويقجة رقر خايفقة، تثد  مـ معريفة الساكـ والؿدحّرك، وتدجّؾك 

تدـّقع ط  لؼاهبا  جزا  رروب الثحقر اللعرّية  ؿا يعرتيفا مـ زحايفات و ؾؾت وإذا كان القزن والؼايفقة 

  ّن 
ّ
ـ ط اإليؼاع اللعرّي يفؼد صّرح اللاةثل "مقرقع  ؾؿ العروض اللعر"يريؽق

(1)
ت و ؾك يذا قّسؿ 

 لؾقزن، وأخر لؾؼايفقةت واهلل الؿقيفِّؼ الؿسدعانت الثحا تـثقفاتف العرورّقة  قـ مثح قـ،  ّولفؿا

  

                                                 

(1)  
ّ
: الؿؼاصد اللايفقة ط يرح الخالصة الؽايفقة، تحؼقؼ: دت  ثد الرحؿـ  ـ سؾقؿان الع قؿقـ وآخريـ، مركز اللاةثل

 
ّ
 ت221، ص8م، ج2007 يت1428، 1مة، طة الؿؽرّ الؼرى، مؽّ  ة، جامعة  مّ ، معفد الثحقث العؾؿقّ إحقا  الرتاث اإلسالمل
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 التنًيد
قثؾ الدخقل ط مقرقع الثحا يحسـ الدؿفقتد لؿاّدتتف  ـؼطدتقـ متقجزتقـ، إحتدايؿا  تـ ا تـ مالتؽ 

 ويرحف  ؾك إلػّقة الؿعروف  الؿؼاصد اللايفقةت  
ّ
 و لػّقدف، وإخرى  ـ اللاةثل

 ( ابو مالك واأللفّية:1)
إلك ترجؿة  و تعريػ: يفؽاليؿا  َؾؿ ط ر سف كار: لتذا  قتقل  –ط ر يل  –مالؽ  و  لػّقدف  ٓ يحداج ا ـ

، كتان  الًؿتا 
ّ
 الَجّقاينّ إكدلستل

ّ
مقجًزا: يق جؿال الديـ محّؿد  ـ  ثد اهلل  ـ  ثد اهلل  ـ مالؽ الطاول

ف ممّلػتات ك قترة ط الـحتق  حًرا إماًما حايفًظا ط العر ّقتة والؼترا ات، وكتان كظتؿ اللتعر  ؾقتف ستفاًل، لت

( ط دملؼ، وقد  ؾغ  ر ًعا وسثعقـ سـة ي672سـة ) -رحؿف اهلل  –والدصريػ والؾغة والؼرا ات، تقيّفل 

  ؾك إرجحت

 ّما  لػّقة ا ـ مالؽ يففل  يفر آثار صاحثفا، و ك ريتا حػًظتا وتعؾقًؿتا ويترًحا،  ّلػفتا الـتامؿ ط حؿتاة، 

الذي  ؾغ  قدقـ و لػ  ق ، ووسؿفا  الخالصة: ّٕكف  حصك يفقفا خالصة  ووسؿفا  إلػّقة لعدد   قاصا

اخدصار كظؿف إسثؼ وإكرب الؿعروف  الؽايفقة اللايفقة، الذي كظؿف قثؾفا ط حؾ 
(1)

  ت    
 ( الصاطيّب واملقاصد الصافية:2)

،
ّ
 إكدلسل

ّ
 الغركاةل

ّ
 اللاةثل

ّ
كان  الًؿا إماًما  يق   ق إسحاه إ رايقؿ  ـ مقسك  ـ محّؿد الؾخؿل

 صقلقًّا يفؼقًفا لغقيًّا، لف ممّلػات ك قرة ط إصقل والػؼف والحديا والعؼقدة والـحق والدصريػ والؾغة، 

 ( ط رركاةة الدل لؿ يغادريا، وقد  ؾغ سثعقـ سـة  ؾك الراجحتي790سـة ) -رحؿف اهلل  –تقيّفل 

، يفنّن يرحف  ؾك  لػّقة ا ـ مالؽ جؾقؾ  ط  صقل الػؼف  يفر آثار "الؿقايفؼات"وإذا كان كداب 
ّ
اللاةثل

الؿؼاصد "الؼدر ط العر ّقة، يليت ط مؼّدمة يروح إلػّقة  سًطا وتػصقاًل وتحؼقًؼا وثراً ، ويق الؿسّؿك 

ل لؿ  قصد يفقف قصد آخدصار الذي وذلؽ  كّ "ت يؼقل  ـف صاحثف: "اللايفقة ط يرح الخالصة الؽايفقة

ؾع مـف  ؾك ك قر مـ  سرار مطالعف لقطّ  ولعؿري إنّ تتت،  يذا الـظؿ ٕمقر  كقدةـ يرح قصده رقري مؿّ 

                                                 

 فا وخدمفا: سؾقؿان  ـ  ثد العزيز، حّؼؼ"لخالصة ط الـحقالؿسّؿاة ا"ة ا ـ مالؽ ط الـحق والدصريػ اكظر:  لػقّ  (1)

 ت44-11، صيت1428 ـ  ثد اهلل العققين، مؽدثة دار الؿـفاج لؾـلر والدقزيع، الرياض، 
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"نا ؾؿ الؾسان، وديفاوـ سقثقيف ورقره مـ  ؾؿا  يذا الل
(1)

 ت

جد يك إذا لؿ حدّ  ،اإلك آكدصار لؾـامؿ يفقؿا رآه وآ دذار  ـف ما وجد إلك ذلؽ ةريؼً وقد مال اللارح 

لف  ف وٓ مـدؼصٍ  رقر مزدرٍ  ـ الحّؼ الؿعؼقل  قّ   وا ط الؿـؼقل لؿا ارتؽثف مسارً 
(2)

ًؼا، إذا  ت وكان  مقـًا محؼِّ

"دا  يعالجتف الطثقت  ٓ جقاب لل  ـف أن، ولقس كّؾ "لؿ يجد جقاً ا  ـ سمال وارد قال: 
(3)

، وإذا 

ـّ متـ ويل يفقؿتا " يار إلقفت وقال  ـ كسخدف مـ إلػّقة:   ؾقفا وجد اخداليًفا  قـ الـسخ الدل وقع  مت

" صّح ما يقجد مـ يذا الـظؿ
(4)

 ت

د لػظتٌة لغقتر معـتك، وٓ لؿجترّ  -ط الغالت   -ولقس ط يذه إرجقزة ": و خقًرا وصػ إلػّقة  ؼقلف

ف ك  ّكتا، حدّ لػظ يفقفا تحدف معـك  و معان، يفؼد  خاليا مـ الحلق إٓ كادرً  ررورة وزن  و قايفقة،  ؾ كّؾ 

كحروف العطػ ورقريا، وقد يليت  الؿ ال لقسدؼرئ مـف يروط  ،فؿ معـايايفُ  إلػاظ إذا  ا ما يلّح ك قرً 

ة إلػتتاظ وك تترة الؿعتتاين، وستترتى ذلتتؽ ط  ثـتتا  كالمتتف إن يتتا  اهلل ا  ؾتتك قّؾتتالثتتاب  و قاكقكتتف حرًصتت

"تعالك
(5)

 ت

  

                                                 

(1)  
ّ
 ت494، 485، ص9: الؿؼاصد اللايفقة، جاللاةثل

 ت486، 9اكظر: كػسف، ج (2)

، 77، ص4ت ج291، 19، ص3ت ج365، 71، ص2ت ج512، 68، ص1ت واكظتر م ؾتف: ج570، ص1كػسف: ج (3)

 ت469، ص9ت ج18، ص8ت ج592، 553، ص7ت ج468، 225، ص6ت ج145، 25، ص5ت ج549

، 7ت ج3، ص5ت ج456، ص4ت ج463، ص2د الـستخ: جت واكظر  م ؾتة إليتارتف إلتك تعتدّ 401، ص8كػسف: ج (4)

 ت 103، 95، ص9ت ج406، ص8ت ج236ص

 ت21، ص1كػسف: ج (5)
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 تهبيًات الوزى  :املبحح األول
 ط  ثـا  يرحف ٕلػقّة ا ـ

ّ
  القزن العرورل

ّ
مالؽ، وقد ترّكزت تـثقفاتف الؿدعّؾؼة هبذا  ايدّؿ اللاةثل

الؼسؿ ط مؼامقـ،  ّولفؿا  ـد تصـقػف لأللػقّة ط مقزان اللعر وتحديد  حريا، وأخر  ـد حدي ف  ـ 

 الضرورات الدل وقػ  ؾقفا ط الـظؿ  و ط اللقايد اللعرّية الدل اسدعان هبا ط يرحفت  

 األلفّية يف ميساى الصعر: -أّواًل
 يذا الؼسؿ  دػسقره لؽؾؿة ) لػّقة( قاواًل: يسدف

ّ
ػ، ويتل صتػة ة مـستق ة إلتك إْلتوإلػّقت"ّؾ اللاةثل

والعترب تت، ت ة، والؼصقدة مـ اللعر مـ  لرة   قات يفؿتا زادط قصقدٍة  لػقّ  :لؿقصقف محذوف،  ي

ك حتروف ويتق الؿلتفقر ط  يتعاريا، وتتارة تجعؾتف  ؾت ،واحتد ّي فا تارة  ؾتك روتجعؾ الؼصقدة كؾّ 

ـ يطريـ،  و  ر عة  ر عة، وٓ يؽقن إٓ مزدوًج  ة الدل ويذه الؼصقدة إلػقّ ت امخدؾػة، وتسدعؿؾف يطري

"ويؽ ر ط الرجز والسريع ،سك الؿخؿّ ا دد يا الـامؿ مـ يذا الؼسؿ، ويسؿّ 
(1)

  ت

د كؿطقـ مدثايـقـ يففذا تـثقف ثرّي  الػقاود، تظفر يفقف يخصقة  الؿ  للقان اللعر ومقزاكف: إذ صّرح  قجق

 لؾؼصقدة  ـد العرب، يفصـّػ  لػّقة ا ـ مالؽ  ؾك  هنا قصقدة مـ الـؿط ال اين الؿخدؾػ  ـ الؿلفقر،

ويق ما اخدؾػ روّيف مـ اللعر الؿلطقر الؿزدوج
(2)

ت والؿزدوج  و الَؿْ ـَِقيُّ مـ اللعر يؾزم اللا ر ط 

                                                 

(1)  
ّ
 ت 17-16، ص1ج : الؿؼاصد اللايفقة،اللاةثل

كّؾ يطريـ مـ ذلؽ يعر  ؾك حدتف، وٓ يستّؿك  و قـ العؾؿا  خالف حقل تسؿقدف  الؼصقد، يفؿـفؿ مـ يرى  نّ  (2)

 
ّ
ـ  ّري،  و  لرة يفؿا زاد، كؿا اخدار اللاةثل ـ ا  ّٓ إذا اكدفك إلك سثعة  يطار يفؿا زاد، كؿا جا    آكًػات ومـفؿ مـ  قصقدة إ

 ٓ يجعؾ ذلؽ كّؾف قصقدًة واحدًة وإ
ّ
فؿ ٓ يؾدزمقن إجرا يا  ؾك روّي : ٕكّ ن تجاوزت إ قات سثعًة، كؿا قال الدمامقـل

       لػّقة ا ـ مالؽ ٓ يؼتال لفتا قصتقدة حؼقؼتةت ، يفصّرحا  نّ واحد وٓ  ؾك حركة واحدة تتت، وتثعف الصّثان والدمـفقرّي 

طقر والؿـفقك وما جرى مجرايؿا، و اسؿ قد خّص الـاس  اسؿ الرجز: الؿل"وقد  جاد ا ـ ريقؼ ط الػصؾ  ؼقلف: 

الرجز ثالثة  كقاع رقر الؿلطقر والؿـفقك والؿؼطقع تتت، يففذه داخؾة ط  الؼصقد: ما ةال    قاتف، ولقس كذلؽ: ٕنّ 

ـ ملطقر الرجز ومـفقكف قصقدة: ّٕن ايدؼاه الؼصقد مـ )قصدت  الؼصقد، ولقس يؿدـع  يًضا  ن يسّؿك ما ك رت  ققتف م

ت ا ـ ريقؼ: العؿدة "ل (، كلّن اللا ر قصد إلك  ؿؾفا  ؾك تؾؽ الفقئة، والرجز مؼصقد  يًضا إلك  ؿؾف كذلؽإلك الل

ـ  ثد الحؿقد، دار الجقؾ،  قروت، ط ـ اللعر وآدا ف وكؼده، تحؼقؼ: محّؿد محقل الدي   =م،1981 يت1401، 5ط محاس
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ّ
يطريف الدؼػقة  و الدصريع العرورل

(1)
  لّكتف  ، ويؽقن الروّي 

ّ
واحتًدا ط اللتطريـت وط تعثقتر اللتاةثل

تجّقز، قد يقيؿ َمـ يعجؾ  ؾك اللقخ  ّكتف  خطتل، رقتر  ّن الؾتثس يدـّحتك  دػستقر  "يسّؿك الؿخّؿس"

 محؽؿ يلتقـا مـ ا ـ ريقؼت

ـ اللعر:  ا، ويق:  ن يمتك  خؿسة  قسؿة  ؾك ًس ك مخؿّ آخر يسؿّ  وكقع"يؼقل صاح  العؿدة ط محاس

،  خؿسة  خرى ط وزهنا  ؾك قايفقة رقريا كذلؽ، إلك  ن يػرغ مـ الؼصقدة، يذا يتق إصتؾ قايفقة، ثؿّ 

ـّ  ف واحد وإن وزكف كؾّ  ك  تقا  ف مصرا قـ مصرا قـ يفؼط، ويق الؿزدوج، إٓ  نّ حدّ  و ك روا مـ يذا الػ

 ، وكتّؾ متـ مصترا قـ اخدؾػ  الؼقاط، كذات إم ال، وذات الحؾتؾ، ومتا يتاكؾفؿا، وٓ يؽتقن  قتّؾ 

م ؾف  ـ العرب  ا لؿ يلِت الؿجاز، وما سقى ذلؽ مؿّ  كملطقر  و مـفقك يففق  ق ، وإن ققؾ مصرع يفعؾ

ف وةئ سفؾ ة: ٕكّ سات إٓ الرجز خاّص ولؿ  جديؿ يسدعؿؾقن ط يذه الؿخؿّ  يففق مصاريع لقس  ثق ،

"الؿراجعة
(2)

 ت 

                                                 

ـ العجق  يـا  نّ 183-182، ص1ج=   ت وم
ّ
ؽرة الؼصد يذه، وةثّؼفا  ؾك مػفقم اللعر  اّمة قثؾ وقػ  ؾك يف الدمامقـل

 
ّ
ـ تطثقؼفا  ؾك مػفقم الؼصقدةت اكظر: الدمامقـل العققن الغامزة  ؾك خثايا الرامزة، تحؼقؼ: الحّساين حسـ  : ن يغػؾ  

ؼصد ، يفقفا ر يف ور ي ا ـ  ّري، وقثؾفا مقرع ال188ص م،1994 يت1415، 2 ثد اهلل، مؽدثة الخاكجل، الؼايرة، ط

ت 27، صتي1321، 2ة، الؼايرة، طت والصثّان: يرح الصثّان  ؾك مـظقمدف ط العروض، الؿطثعة الخقريّ 187-186ص

  وحايقة الصثّان  ؾك يرح إيؿقينّ
ّ
، تحؼقؼ: ةف  ثد الرؤف سعد،  ؾك  لػّقة ا ـ مالؽ، ومعف يرح اللقايد لؾعقـل

: الحايقة الؽربى  ؾتك متدـ الؽتاط ط  ؾَؿتل العتروض ـفقرّي ت والدم46، ص1ة، الؼايرة، دتت، جالؿؽدثة الدقيفقؼقّ 

 ت53ه، ص1307ة، الؼايرة، والؼقاط، الؿطثعة الؿقؿـقّ 
(1)  

ّ
ا الدؼػقة يفلن :  ن تؽقن  روض الثق  يفقف تا عة لضر ف آخذة حؽؿف، يفدـؼص  ـؼصف، وتزيد  زيادتفت  مّ الدصريع العرورل

ريقؼ:  ا ـ اكظر: ًراتمدلّخ   قـفؿا الدػريؼ مفر مقـ، وقدالؿدؼدّ   ـد تصريع وكاليؿا تغققرت رقر مـ لؾضرب مؿاثؾة العروض تؽقن

تحؼقؼ: الحّساين حسـ  ثد اهلل، مؽدثة الخاكجل،  : الؽاط ط العروض والؼقاط،ت والخطق  الدربيزّي 173، ص1العؿدة، ج

 20ص م،1994يت 1415، 3الؼايرة، ط
ّ
، مطثعة 2ؼقؼ: دت محّؿد  قين  ثد الر وف، ط، تحالؼقاطكداب : ت و  ا يعؾل الدـقخل

 80-79، صم2003 يت1424دار الؽد  والقثاوؼ الؼقمقة، الؼايرة، 
ّ
 ت140-139: العققن الغامزة، صت والدمامقـل

  ="ذات الحؾؾ" رجقزة ةقيؾة ملفقرة ٕ ل العدايقة، و "ذات إم ال"ت و180، ص1ا ـ ريقؼ: العؿدة، ج (2)
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 يعثّر  ـ الؿزدوج مـ إلػقّة
ّ
وم ؾ يذا " ط مقرع  اللطريـ يفقؼقل: و ؾك يذا إساس كجد اللاةثل

"العق  مقجقد ط اللطريـ الؾذيـ  عد يذيـ
(1)

الـامؿ  تك  ت  إنّ "وط مقرع آخر  الثقدقـ يفقؼقل:  ت

"ا)ذا( رويَّا ط الثقدقـ معً 
(2)

 وقد يرح اللقخ ققل ا ـ مالؽ ط  دايات إلػقّة: ت

ـُ اهلَل يفِتتتتتل َ ْلِػقَّتتتتتفْ   َوَ ْستتتتتَدِعق

 
 

تتفْ  الـَّْحتتقِ  َمَؼاِصتتدُ     َِفتتا َمْحِقيَّ

 
 

 َ ْٕ ُب ا  ْقَصتك  َِؾْػتٍظ ُمتقَجزِ ُتَؼرِّ

 

 
 

 َوَتْثُستتُط اْلَثتتْذَل  َِقْ تتٍد ُمـَْجتتزِ  

 

 
 

فا  لػا  ق  مـ ٕكّ  :ة( الـسثة إلك  لػ مزدوج، ٓ إلك  لػ  ق ويعـل الـامؿ  ؼقلف: ) لػقّ "يفؼال: 

"الػقـ وإن كان ط الؾػظ مؿؽـً ملطقر الرجز، ويثعد  ن يؽقن قصده الـسثة إلك إ
(3)

  ت

ويـا كجد ترجقح اللارح لؾـسثة إلك  لػ مزدوج: ٕكّف يرى إلػقّة مـ ملطقر الرجزت وقد يرجع حؽؿف 

يذا إلك اجدؿاع الؼطع
(4)

ط العروض والضرب ط مقارع ك قرة مـ الـظؿ، ط حقـ  ّن تاّم الرجز يدّسؿ  

 صحقًحا  م مؼطقً ات  لّن  رورف صحقحة، سقا   كان رر ف 

ـُ اهلَل يفِتتتتتتل َ ْلِػقَّتتتتتتفْ   َوَ ْستتتتتتَدِعق

 
 

تتتفْ  الـَّْحتتتقِ  َمَؼاِصتتتدُ     َِفتتتا َمْحِقيَّ

 
 

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

ـْ    ـْ   ُمَدْػِعُؾ ـْ   ُمْسَدْػِعْؾ    ُمْسَدْػِعُؾ ـْ     ُمَدْػِعُؾ  ُمْسَدْػِعْؾ     ُمْسَدِعُؾ
 ض مؼطق ة رو              

 

 ررب مؼطقع                 

 

 

                                                 

  مـظقمة مػؼقدة ٕ ان=
ّ
 ، وكظؿ كداب كؾقؾة ودمـة يعًراتالالحؼل، الذي ايدفر  اللعر الؿزدوج ط العصر العثاسل

(1)  
ّ
 ت 174، ص7، جاللايفقة : الؿؼاصداللاةثل

 ت556، ص4ج كػسف: (2)

 ت17، ص1ج كػسف: (3)

ثؾتفت (، وإسؽان الحترف التذي قo//الؼطع:  ّؾة  رورقة مـ  ؾؾ الـؼص، ويل: حذف ساكـ القتد الؿجؿقع ) (4)

 ) ـْ (  o/o//o/يفدصقر )ُمْسَدْػِعُؾ ـْ  ، وذلؽ ط الرجز  ؾك سثقؾ الؿ الت ومـ الؿعؾتقم  نّ  o/o/o/)ُمْسَدْػِعْؾ(  و )َمْػُعقُل

ّٓ "اللا ر يؾدزم هبا ط قصقدتف خاليًفا لؾزحاف،  ة إذا  رر  يفننّ العؾّ  ػؼقا  ؾك جقاز اسدعؿال الؼطع مع الدؿام فؿ اتّ   كّ إ

  "الؿلطقرة: إجراً  لؾعّؾة مجرى الزحافط ررب إرجقزة 
ّ
 ت 187: العقتقن الغتامزة، صط  دم الؾزومت الدمامقـل

ـ مالؽ: إذ لؿ يؾدزم الؼطع، وإ قات الدالّ  ة وثاكقفا ورا عفا تتت ت ل إلػقّ ة  ؾك ذلؽ ك قرة، كلوّ ويذا ما تحّؼؼ ط  لػقّة ا 

 
ّ
 تت كػسف: الصػحة كػسفا"ا  خرى مؼطق ة ذات ررب مؿاثؾ لفااسددرك  عضفؿ لؾرجز  روًر ": ولذلؽ قال الدمامقـل
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 ما ملطقر الرجز يفقدّسؿ  ؿجل  العروض والضرب صحقحقـ  و مؼطق قـ
(1)

، ويذا ما تحّؼؼ ط كظؿ 

تالقف  يفننّ  مصرا قف،  و يطريف ط الؼطع وجف  ؾك جا  السا ؼ الؼقل كان يفنذا الؿزدوجةت  الفقئة مالؽ ا ـ

 مؿ:جا   ؾك وجف الصّحة، حقا قال الـا

 َ ْٕ ُب ا  ُمتتقَجزِ   ْقَصتتك  َِؾْػتتظٍ ُتَؼتترِّ

 

 

 َوَتْثُستتتُط اْلَثتتتْذَل  َِقْ تتتٍد ُمـَْجتتتزِ  

 

 
 

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

ـْ    ـْ   ُمْستتَدْػِعُؾ ـْ ُمتتَدْػِعُؾ  ُمْستتَدْػِعُؾ

 

ـْ    ـْ   ُمْستتَدِعُؾ  ُمْستتَدْػِعُؾـُمتتَدْػِعُؾ

 ة روض صحقح                  

 

 ررب صحقح                  

ومـ ثّؿ يفال وجف ط مقزان اللعر لعّد إلػّقة مـ تاّم الرجز سقى  ّن الـامؿ قصتد لتزوم متا ٓ يؾتزم متـ  

ـّ  ّكف  قدان يففتق "الدصريع يفقفا كّؾفا، يفحقـئذ يصّح وققع الؼطع ط العروض مـ  جؾ الدصريع،  وما ُيظ

ّٓ  ّكتف مصتّرع، ويتذا  ّٓ زوًجتا ق  واحتد، إ ّٓ يترد مـتف يتل  إ "يؼدضتل  
(2)

، ويـتا يؼتقل   تق الحستـ 

 :
ّ
"و ّما الؿصرا ان يفلن تؽقن الؼصقدة كّؾفا مصّر ة"العرورل

(3)
ؾ  ن كؼقل ط سؿة الرجز:  ت لذا يػضَّ

  رورف تليت صحقحة ما لؿ يؼصد اللا ر الدصريع، يفنن صّرع جا ت العروض مـاسثة لؾضربت

                                                 

ـ ط الؿلطقر  رورف ورر ف مذاي   دّ لؾعرورقّ  (1) ـ الحاج ، اكظر: اإلسـقّي  تةق : هناية الرار  ط يرح  روض ا 

 235-232صم، 1989 يت1410، 1تحؼقؼ: دت يعثان صالح، دار الجقؾ،  قروت، ط
ّ
: العققن الغامزة، ت والدمامقـل

 ت187-185ص

ح ت235ص الرار ، هناية :اإلسـقّي  (2)  ت 234ص الحاج ، وا ـ اجوالزّج  إخػش مـفؿ معدربيـ، مأل مذي  يذا  لنّ  وصرَّ

(3)  
ّ
حّؼؼف وقّدم لف: دت زيقر رازي زايتد و  ت يتالل كتاجل، دار  : الجامع ط العروض والؼقاط،  ق الحسـ العرورل

ت وإصؾ ط الدصريع  ن يؽقن 176ت واكظر  اب الؿصراع  ـده: ص218ص م،1996ي 1416، 1الجقؾ،  قروت، ط

لؿطؾع الؼصقدة، كلّن مصرا قف  اهبا ومدخؾفا، وقد جعؾف اللعرا  ط مفّؿات الؼصاود يفقؿا يدلّيثقن لف مـ اللعر، يفدّل 

ل، وذلؽ يؽقن مـ ع إوّ ذلؽ  ؾك يفضؾ الدصريع، لؽـّفؿ تقّسعقا يفقف حدّك صّر قا ط رقر مقرعف، يفصّر قا   قاًتا  خر م

ل ويليت  تف يفقؿتا  عتد، ويتذا معتروف  تـ اللتعرا  الؿطثتق قـ اقددار اللا ر وسعة  حره، وقد يغػؾ الدصريع ط إوّ 

ـ جعػر: كؼد اللعر، تحؼقؼ وتعؾقؼ: دت محّؿد  ثد الؿـعؿ خػاجل، دار الؽد  العؾؿقّ  ة،  قروت، الؿجقديـت اكظر: قدامة  

 176-174قؼ: العؿدة، صت وا ـ ري90-86دتت، ص
ّ
 ت82الؼقاط، صكداب : ت و  ا يعؾل الدـقخل
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 لصعر:الوزى وضرورات ا -ثانًيا
  ؾك إلػّقة رترورات ك قترة كّثتف  ؾقفتا ٕجتؾ التقزن واستدؼامدف، وإذا كتان 

ّ
تـاثرت ط يرح اللاةثل

ـ مالؽ يفؼد امدّد لثعض اللقايد اللعرّية الدل اسدعان هبا ط يرحف،  ايدؿامف ط ذلؽ مـصثًّا  ؾك كظؿ ا 

 :ة يفال ُ كثِّف  ؾقفاؿ  ؾك رراور يعريّ  ْخُطر ط يذا الـظ ا ماوك قرً "ولؿ يعؿد اللارح لؾحصر: إذ يؼقل: 

"والعذر ط م ؾ يذا مؼثقل ،الدـثقف  ؾقفا مراًرا لؽقين قد قّدمُ  
(1)

 ت

ولؼد تـّق   مسالؽ الـامؿ ط إلػّقة ٕجؾ القزن، يفلقدم  ؾك: قصر الؿؿدود، والحذف، والزيتادة، 

والدعثقتر  ؽؾؿتة رقتر  اير،ورع الظاير مقرع الؿضتؿر، والؿضتؿر مقرتع الظتوالدؼديؿ والدلخقر، و

ياوعة،  و  ؾغة كادرة، والدـؽقر، واإلسؽان، ووصؾ الؼطع، وقطع القصؾ تتت
(2)

ـ ذلؽ   ؾك سثقؾ  –ت وم

  حقا قال: "الؿـادى تا ع"ما سؾؽف ا ـ مالؽ ط يفصؾ  –الدؿ قؾ 

َٓ  َسْعدُ "يفِل َكْحِق   َيـَْدِصْ   "سِ وْ َسْعَد ا

 

ًٓ اَوُرتتتتؿَّ َوايْفتتتتَدَح  ،َثتتتتانٍ    ُتِصتتتتْ   وَّ

 

 

َٓ )ققلف: "يفـثّف اللارح  ؾك  ّن  ًٓ اَوايْفدََح )وققلف:  (سِ وْ َسْعَد ا و ذلؽ  ،جا  هبؿا  ؾك كؼؾ الحركة (وَّ

"يسدؼقؿ القزن، إذ لق لؿ يـؼؾ ٓكؽسر
(3)

َْوِس(  ت ْٕ والؿراد  ـؼؾ الحركة يـا وصؾ يؿزة الؼطع ط )ا

(: حدك ٓ يسؽـ ما قثؾفا يفقـؽسر القزن، ًٓ و ؾقف ُتـؼؾ يفدحة الفؿزة إلك سا ؼفا ويصقر الؼطع  و)َ وَّ

(تo//o//وصاًل، يفقسدؼقؿ القزن ط تػعقؾة مخثقكة ) ـْ (  و )ُمَػاِ ُؾ ـْ  ( )ُمدَْػِعُؾ

،  ـدما  ّكد  ؾك  صؾقّة القصػقّة وآسؿقّة ط "ما ٓ يـصرف"ثؿ  ؽس ا ـ مالؽ مسؾؽف يذا ط  اب 

 ، قاواًل:مـع الصرف، وإلغا  تلثقر العارض مـفؿا

 َقْصتتتتِػقَّفْ َـّ َ تتتتاِرَض الْ ِغتتتتقَ َوَ لْ 

 

 

 فْ ْستتتتِؿقَّ َوَ تتتتاِرَض اإْلِ  ،َكتتتتَلْرَ عٍ  

 

 

 

  ؾك  ّن الـامؿ 
ّ
 )ارتؽ  يـا قطع يؿزة القصؾ ط "يفـثّف اللاةثل

ِ
الالم  ؽإذ لؿ يسدؼؿ لف تحري ة(:ْسِؿقَّ آ

                                                 

(1)  
ّ
 ت97، ص8ج الؿؼاصد اللايفقة، :اللاةثل

، 602-601، 532، 347، 283، 116، ص5، ج574، ص4، ج139، ص2، ج136، 50، ص1، جكػسفاكظر:  (2)

 ت470-469، ص9ت ج476، 182-181، 128، 24، ص8ت ج255، 166-165، ص7ت ج615-616

 ت وسعد إوس: سعد  ـ معاذ ررل اهلل  ـفت333، ص5ج كػسف: (3)
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لؿا يؾؼك يفقف مـ الؽّػ  (:اسؿ)وسؼقط يؿزة 
(1)

ٓ يؼع ط وتد والؽّػ  ،(ـْ ؾُ عِ ػْ دَ ْس ط )مُ  
(2)

إلك  يفارطرّ  ،

إثثات الفؿزة وإ ؼا  ٓم الدعريػ  ؾك إسؽاهنا، كؿا قال اللا ر
(3)

: 

 فُ كَّتتتتنِ يفَ  ر  ِستتتت ـِ قْ ـَتتتتثْ اإْلِ  زَ اوَ ا َجتتتتذَ إِ 

 

 

 

 

ـُ ِؿتتقَ  يِا دِ َحتتالْ  ا ِ َلتتيفْ إِ وَ  ا  ـَتت ِ   "ق
(4)

 ت

 

 

 يفؽؾؿة )
ِ
خقرة مؽػقيفة  حذف سا عفا الساكـ، ويق ة(  القصؾ  ؾك  صؾفا تجعؾ الدػعقؾة قثؾ إْسِؿقَّ آ

(، وٓ يخدّص  القتد، ومـ ثّؿ ـْ ؾُ عِ ػْ دَ ْس مُ ط القق  كػسف ساكـ وتديا الؿجؿقع آخريا، ويذا ٓ يؼع ط )

ٓ يدخؾ يذا الزحاف  حر الرجز، يفاحداج الـامؿ لضثط القزن إلك إيجاد سؽقن يدّؿؿ آخر الدػعقؾة 

 القصؾ لدسؽقـ الالم قثؾفا، و د   الفؿزة آخر تػعقالت الثق تويثعده  ـ زحاف الؽّػ، يفؼطع يؿزة 

وكان مـ  ك ر ررورات إلػقّة الدل كثّف  ؾقفا اللارح: قصر الؿؿدود
(5)

، والحذف
(6)

ت يفؿـ الؼصر ما 

 ، حقا قال ا ـ مالؽ:"الؽالم وما يدلّلػ مـف"جا  ط  ّول   قاب الـظؿ  عد الؿؼّدمة، ويق  اب 

 َ ْٕ  ا
َ
 َوِستتؿْ  زْ َعتتاِل  ِالدَّتتا مِتتيفْ َوَماِرتتل

 

 

 

  َ ْٕ  ْمتتِر إِْن َ ْمتتٌر يُفِفتتؿْ  ِتتالـُّقِن يفِْعتتَؾ ا

 

 

 

  ؾك  ّن الـامؿ 
ّ
ٓ يدحايك  ـف  ،م، ويذه  ادتف ط  م ال ذلؽررورة كؿا تؼدّ  (الدا )قصر "يفـثّف اللاةثل

وسرتى ذلؽ  ،ؼايفقةلدا قة القزن وال :ات الـادرةغة واسدعؿال الؾوٓ  ـ رقره مـ الضرورات اللعريّ 

                                                 

(1) ( ) ـْ  (ت//o/o/( يفدصقر )ُمْسَدْػِع ُل( )o/o//o/الؽّػ: زحاف مػرد، يعـل: حذف السا ع الساكـ، كلن يدخؾ تػعقؾة )ُمْسدَْػِع ُل

(،  و o//ّركتان  عتديؿا ستاكـ )ة، يدؽّقن مـ ثالثة  حرف: حريفان مدحالقتد: مؼطع مـ مؼاةع الدػعقؾة العرورقّ  (2)

 ل وتد مجؿقع، والـقع ال اين وتد مػروهت(، يفالـقع إوّ /o/ قـفؿا ساكـ )

ـ الخطقؿ ط ديقاكف،  رواية  (3) ـ الطقيؾ، لؼقس   ـُ "م ،  ي: خؾقؼ وجديرت اكظر: ديقان ققس " ـلٍر وتؽ قِر الحديِا قؿق

 ت 162م، ص1967 قروت،   ـ الخطقؿ، تحؼقؼ: دت كاصر الديـ إسد، دار صادر،

(4)  
ّ
 ت594، ص5، جالؿؼاصد اللايفقة: اللاةثل

-16، ص3ت ج303، 265-264، ص2ت ج427-426، 329، 175، 142، 99، 57، 45، ص1، جكػسفاكظر:  (5)

ت 180، 130، ص8ت ج257-256، ص7ت ج441، 149، ص6ت ج346، 244، 66، 32، ص5ت ج73، ص4ت ج17

 ت95، ص9ج

، 3ت ج520-519، 478، 152، ص2ت ج426، 394، 369-368، 232، 137، 129ص، 1اكظتتر: كػستتف، ج (6)

 ت 495، 91، 69، ص8، ج567، 236، 225، ص7ت ج403، 233، 148، 66، ص5ت ج133، ص4ت ج17-16ص
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"ف إن يا  اهللؾّ ك
(1)

 ت

ومـ الحذف: حذف العاةػ،  و الجاّر،  و يفا  جقاب اللرط،  و يا  الؿـؼقص،  و يا  الـس  تتت، 

 "كؿا جا  ط  اب 
ّ
 "الؿعرب والؿثـل

ّ
 الدسؽقـ، يفؼال: ،  عد  ن صّرح ا ـ مالؽ  ّن إصؾ ط الؿثـل

 َومِـْتتتُف ُذو يَفتتتْدٍح َوُذو َكْستتتٍر َوَرتتتؿّْ 

 

 

ـَ َ ْمِس َحْقتُا   ـُ َكتؿْ  ،َكَلْي
تاكِ  َوالسَّ

 

 

 

  ؾك  ّن 
ّ
ـَ َ ْمِس َحقُْا(  ؾك حذف العاةػ،  ي: كليـ و مس "ويـا كثّف اللاةثل ققل الـامؿ: )َكَلْي

"وحقا، يفحذف لضرورة القزن
(2)

( ) ـْ (  و )ُمَػاِ ُؾ ـْ ( الؿخثقكة، o//o//: حدّك ٓ تخدؾ تػعقؾة )ُمدَْػِعُؾ

( ؿّ دـقيـ لؾققػ  ؾك مقؿ )َر كؿا حذف ال ـْ ( دون تلديد: ٓكدؿال الدػعقؾة  ؾك يذا )ُمْسدَْػِعُؾ

(/o/o//o  ت) 

و ؾك  ؽس الحذف قّؾ  ن يليت الـامؿ  حلق زاود ٕجؾ القزن وإتؿام تػعقالت اللعر، كؿا  

  ـد حدي ف  ـ يا  السؽ  وحؽؿ الققػ هبا، إذ قال: "الققػ"جا  ط  اب 

 َ وْ  "عِ "تا يفِل ِسَقى َمتا َكتَحْدؿً  َوَلقَْس 

 

 

 يَفتَراِع َمتا َرَ تْقا ،اَمْجُزوًمت "َيتعِ "تكَ  

 

 

 

يفاودة  ة اللعر ٓة لثؼقّ يذا الؽالم تدؿّ  والظاير  نّ "( قاواًل: يَفَراِع َما َرَ ْقايفعّؾؼ اللارح  ؾك آخر الثق  )

 ،مـ )َرَ ك( (ا َرَ قامَ )و ،ك(ا َ مـ )رَ  (اعِ رَ يفَ ) ٕنّ : اْرَع(  و يفقف، واهلل   ؾؿت وكان إولك  ن لق قال: )يفَ 

"ف ٓ يؿدـع ما قال و ؽسفمع  كّ  ، ولك ؼ  قـ الػعؾقـ لؽانيفؾق ويفّ 
(3)

 ت

 ط تقيفقؼف  قـ الػعؾقـ يغؾف وزن الصرف  ـ وزن العروض: ّٕن اقرتاحف ال اين 
ّ
اِع رَ )يفَ ويثدو  ّن اللاةثل

رتاحف إّول يفقجفف رري  مخالػ لألصؾ: إذ لق قال يؽسر القزن العرورل  ال ري ،  ّما اق ا(قْ ا َ ا رَ مَ 

( ٕجرى العّؾة مجرى الزحاف ط الحلق: ّٕن الدػعقؾة قثؾ إخقرة َما َرَ ْقا اْرعَ يفَ الـامؿ ققل اللارح: )

ّٓ ط الضرب  و العروض إذا كان "(، o/o/o/سدؽقن مؼطق ة )ُمْسدَْػِعْؾ( ) وقطع القتد ٓ يؽقن إ

                                                 

(1)  
ّ
 ت60، ص1ج الؿؼاصد اللايفقة، :اللاةثل

 ت129، ص1ج كػسف: (2)

 ت148-147، ص5: ج" طػ الـسؼ"ت واكظر م ؾ يذ الحلق ط  اب 93، ص8: جكػسف (3)



  

   6:76    
 

 م2021اجمللد األربعوى  إصدار يونيو   التهبيًات العروضّية يف شرح الصاطيّب على األلفّية

"مؼػًّكالثق  مصّرً ا  و 
(1)

  ؿجل  الؼطع ط حلق رقر حلق الؿدداركت –يفقؿا   ؾؿ  –ت ولؿ يؼؾ  حد 

يؽذا سرت تـثقفات اللقخ  ؾك القزن والضرورة ط  ثـا  يرحف لأللػقّة، وسثؼ  ن  يار الثحا آكًػا إلك 

ا يـا: ك قر مـ مقارعفا ط الحايقة: لضقؼ الؿؼام  ـ  ررفا كّؾفا، وّٕن الضرورة لقس  مؼصقدة لذاص

 والدـثقف  ؾقفت  قد  كّف ٓ يؿؽـ إرػال مسللة مفّؿة تدعّؾؼ 
ّ
إذ الؿراد مـفا تـثّف اللارح إلك القزن العرورل

 هبذا الجاك  وتؼدضل تقرقًحا وتؿ قاًل ط السطقر الؼادمةت

 لأللػقّة  ؾك ر س الؿساوؾ الدل خالػ يفقفا اللارُح 
ّ
ـَ لؼد  دت الضرورة اللعرّية ط يرح اللاةثل ا 

ررورة إذا لؿ يؿؽـ  دّ عَ ؿا تُ ة إكّ الضرورة اللعريّ   نّ "مالؽ، وذلؽ  ؾك رقر  ادتف، يفرْ ي صاح  إلػقّة 

"ت مـ قثقؾ ما جا  ط الؽالمدَّ تحقيؾ العثارة إلك ما لقس  ضرورة، يفنن  مؽـ ذلؽ  ُ 
(2)

، ويل حقـئذ 

 يفؾؿ يؼقّديا  عدم وجقد يفسحة  
ّ
ذو "و اخدقار  مام اللا ر، وقال: مـ اخدقار اللا رت  ما اللاةثل

"عطقف الؼقاس ف  ؾك ما يُ  ؿَ ؾِّ ؽُ دُ ولقٓ القزن لَ  ،ما جا  ط اللعر لضرورة القزن: آرطرار يق
(3)

 ت

 ّن الضرورة  ـد الـحقّيقـ لقس معـايا  كّف ٓ يؿؽـ "و ؾك يذا   طؾ ر ي ا ـ مالؽ مـ  وجف،  حديا 

ّٓ ويؿؽـ  ن يعّقض مـ لػظفا رقره مـ إلػاظ الصحقحة ط الؿقرع رقُر ما ذكر، إذ ما مـ ررو رة إ

 ،
ّ
الجارية  ؾك الؼقاس الؿسدؿر تتت، وإذا وصؾ إمر إلك يذا الحّد  ّدى إلك  ن ٓ ررورة ط يعر  ر ل

ّٓ  –ويق ال الا  -وذلؽ خالف اإلجؿاع والثديفةت وإكّؿا معـك الضرورة   ّن اللا ر قد ٓ يخطر  ثالف إ

                                                 

، تحؼقؼ ودراسة صثاح يحقك إ رايقؿ  ا امر، إيراف: دت صالح جؿال : القاط ط  ؾؿل العروض والؼقاطالعثقدّي  (1)

 ت183، ص1ج ،ي1420-1419 دوي، رسالة ماجسدقر  ؽّؾّقة الؾغة العر ّقة، جامعة  ّم الؼرى، مّؽة الؿؽّرمة، 

(2)  
ّ
ـ مالؽ ت وكّص 489، ص1جالؿؼاصد اللايفقة، : اللاةثل  و ـدي  نّ "ط كدا ف معّؾًؼا  ؾك  عض يقايد اللعرا :  ا 

ـ قاوؾ إوّ  ل  ن يؼقل: تتت، يفنذ لؿ يػعؾقا ذلؽ مع اسدطا دف يفػل ذلؽ إيعار م ؾ يذا رقر مخصقص  الضرورة: لدؿؽُّ

ـ السقّ " آخدقار و دم آرطرار ـ مالؽ: يرح الدسفقؾ، تحؼقؼ: دت  ثد الرحؿ دقن، دار د، و دت محّؿد  دوي الؿخت ا 

 ت202، ص1م، ج1990 يت1410، 1يجر، الجقزة، ط

(3)  
ّ
ت و تـ دراستة الضترورة متـ جفتات مدـق تة، 300، ص1ت واكظر: ج480، ص6، جالؿؼاصد اللايفقة: اللاةثل

دراستة ط "كالجقاز والؿـع، واإلةاله والدؼققد، والؾغة والؾفجة، اكظر: دت محّؿد حؿاسة  ثد الؾطقتػ: لغتة اللتعر 

 ت146-88م، ص1996 يت1416، 1، دار اللروه، الؼايرة، ط"ةلعريّ الضرورة ال
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تضّؿـف الـطؼ  ف ط ذلؽ الؿقرع  ال زيادة  و كؼص  و رقر ذلؽ،  حقا قد يدـثّف رقره إلك  ن لػظة ما 

"يحدال ط يل  يزيؾ تؾؽ الضرورة
(1)

 ت

، ويق 
ّ
   نّ "ثّؿ  ّؾؼ خامس تؾؽ إوجف  القزن العرورل

ّ
 لعارض زحاف العرب قد تليت الؽالم الؼقاسل

 والعرب ط ذلؽ  ؾك يفرقدقـ: تالضرورة لذلؽيفرتك   ، و  العؽس ،يفدسدطق  الؿزاحػ دون رقره

ى إلك زحاف وإن  دّ  ،قصديؿ ط اسدؼامة الؿعـك -ويؿ الجػاة الػصحا  يفال يثالقن كسر الثق   -يفرقة 

  :مسد ؼؾ
ّ
 - ا الجػاة الػصحا  يفال يثالقن كسر الثق :  مّ قال الؿازينّ  تإذ لؿ يخرج  ـ القزن الطثقعل

احدؿال  ٕنّ  :: ويذا الؿذي   ققى  ـديـّلقال ا ـ ج اإل رابتٓسدـؽاريؿ زيغ  - يعـل الزحاف

وم ال يذا ققل امرئ الؼقس الزحاف  سفؾ مـ احدؿال زيغ اإل راب،
(2)

:  

 قضِ مِتتتتوَ  اهُ رَ  ُ  ٍه رْ ك َ تتتتَؾتتتت َ  لـِّتتتت ِ  َ 

 

 

 قضِ  ِتت يَخ ارِ ؿَ َيتت لا يفِتتقًّتتثِ َح  ل ُ ِضتتيُ  

ضويق قثْ  (،يؿاريخ)يفؼد كان يؿؽـ  ن يحذف القا  مـ  
(3)

قثؾ الضرب الؿحذوف (ـْ قلُ عُ يفَ ) 
(4)

ط  

ّٓ  (يفعالقؾ)والسالمة يفقف رعقػة، وحذف يا   ،ويق القاج   ـد الخؾقؾ ،الطقيؾ ف   كّ ط اللعر جاوز، إ

   ضعػ القزن، وم ؾ يذا ك قرت حايفظ  ؾك اسدؼامة اإل راب ولؿ يثالِ 

   قُ   ِ  َ ) كؼقلف: ،لضرورةا ك ارتؽث  مـ  جؾف زيغ اإل راب وارتؽابويفرقة حايفظ   ؾك القزن حدّ 

(اٍت حَ اِر وَ  َي ارِ عَ ك مَ ؾَ  َ 
(5)

     َٓ ا وَ ايَ رَّ رَ  تَ َٓ وَ ) وكذلؽ: تاٍت حَ اِر وَ  ارٍ عَ وقد  مؽـف  ن يؼقل: مَ ، 

                                                 

(1)  
ّ
 ت495-493، ص1ج الؿؼاصد اللايفقة،: اللاةثل

مـ الطقيؾ، ٓمرئ الؼقس ط ديقاكف،  ػدح يؿزة )َ راه(ت اكظر: ديقان امترئ الؼتقس، تحؼقتؼ: محّؿتد   تق الػضتؾ  (2)

 ت72م، ص1990، 5إ رايقؿ، دار الؿعارف، الؼايرة، ط

(3) ( ) ـْ      ( يفدصقر )يَفُعقُل(o/o//الؼثض: زحاف مػرد، يعـل: حذف الخامس الساكـ، كلن يدخؾ تػعقؾة )يَفُعقُل

(//o/ت) 
(4) ( ) ـْ ( o/o/o//الحذف:  ّؾة كؼص، تعـل: إسؼاط السث  الخػقػ مـ آخر الدػعقؾة، كتلن يتدخؾ تػعقؾتة )َمَػتاِ قُؾ

ل إلك )يَفعُ o/o//يفدصقر )َمَػاِ ل( ) ( )(، وُتحقَّ ـْ  (تo/o//قُل
ؾ القايفر، مـ (5)   لؾؿدـخِّ

ّ
    = يعار يرح :رّي السؽّ  اكظر: ،"وارحات" محّؾ  "يفاخرات"  رواية قـالفذلقّ   يعار ط الفذلل
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(ِؼ ؾَّ ؿَ تَ 
(1)

ـٌ   َ وَ  قَؽ تِ لْ يَ  ؿْ لَ  َ ) وكذلؽ ققلف: تافَ رَّ رَ  تَ َٓ  ن لق قال: وَ  مؿؽ ْٕ ل(ؿِ ـْ تَ  ا ُ ثَ كْ ا
(2)

و ؾك يذا الؿعـك ، 

(رُ اجِ زَ ؿَ الْ  فُ فَ ـْ تَ  لـِّ مِ  نُ دْ قَ يفَ ) ققل الراجز: ـّلحؿؾ ا ـ ج
(3)

ويذا الثاب واسع، يفنذا كان يذا يلهنؿ يفؽقػ ، 

"ؿ  ؾك العرب ط كالمفا وكؾزمفا ما ٓ يؾزمفا؟دحؽّ ك
(4)

 ت 

                                                 

 يتت1384 الؼتايرة، العرو تة، دار مؽدثتة يتاكر، محّؿتد محؿتقد راجعتف: اج،يفرّ   حؿد ارالسدّ   ثد حّؼؼف: قـ،الفذلقّ  =

          تحؼقتؼ ويترح: ل، اكظتر لفؿتا  ؾتك الرتتقت : الؽدتاب، يقايد سقثقيف وا تـ جـّت ت ويق مـ1268، ص3ج م،1965

             ت 313-312، ص3ج م،1988ي 1408، 3 ثتتتتتد الستتتتتالم محّؿتتتتتد يتتتتتارون، مؽدثتتتتتة الختتتتتاكجل، الؼتتتتتايرة، ط

 الـجار، الفقئتة الؿصترّية العاّمتة لؾؽدتاب، الؼتايرة، ط والخصاوص،
ّ
       ت 334، ص1ج ،م1999، 4تحؼقؼ: محّؿد  ؾل

( )ولق قال: )َمَعاٍر( لؿا كسر القزن: ّٕن زحاف العص  ُيسؽـ الختامس الؿدحترّ  ـْ     (،o///o//ك متـ تػعقؾتة )ُمَػتاَ َؾُد

( ) ـْ (، رقتتتر  ّن اللتتتا ر يفتتتّر متتتـ الزحتتتاف يفارتؽتتت  زيتتتغo/o/o//يفدصتتتقر )ُمَػتتتاَ ْؾُد ـْ ل إلتتتك )َمَػتتتاِ قُؾ                      (، وتحتتتقَّ

 رابتاإل 
مـ الرجز، لرؤ ة ط ديقاكف مؿا ُكس  إلقفت اكظر: ديقان رؤ ة  تـ العّجتاج، رتؿـ مجؿتقع  يتعار العترب، ا دـتك  (1)

ـ قدقثة، الؽقي ، دتت، ص ، دار ا 
ّ
ـ القرد الربوسل َفا( لحّؼؼ الجزم 179 دصحقحف وترتقثف: ولقؿ   َٓ َتَررَّ ت ولق قال: )َو

ـ يح ( )دون كسر الثق : ّٕن زحاف الخث ـْ ـ تػعقؾة )ُمْسدَْػِعُؾ ـ م ( )o/o//o/ذف ال اين الساك ـْ (، o//o//( يفدصقر )ُمدَْػِعُؾ

(ت ـْ ل إلك )ُمَػاِ ُؾ  وُتحقَّ

(2)  
ّ
ط يعره، واخدؾػ  روايدف يـاك  قـ )يلتقؽ( و)يثؾغؽ(ت اكظتر:  تادل جاستؿ  مـ القايفر، لؼقس  ـ زيقر العثسل

ـ زيقر، مطثعة أداب،  ـ اللقايد الؿلفقرة  رواية )يلتقؽ(، اكظر: 29م، ص1972الـجػ، الثقايت: يعر ققس   ت ويق م

ـ جـّ 316-315، ص3سقثقيف: الؽداب، ج ت ولق قال: )َ َلْؿ َيْلتَِؽ( لحّؼؼ الجزم دون 333، ص1ل: الخصاوص، جت وا 

( )ك ويحذف السا ع الساكـ مـ تػعقؾة )ُمَػتاَ ؾَ كسر الثق : ّٕن زحاف الـؼص ُيسؽـ الخامس الؿدحرّ  ـْ (، o///o//ُد

ل إلك )َمَػاِ قُؾ(ت/o/o//يفدصقر )ُمَػاَ ْؾُ ( )  (، وتحقَّ

ا : معاين الؼرآن، ت والػرّ 303، ص3ل: الخصاوص، جمـ الرجز،  ال كسثة، وياع إكلاده  ـ الػرا ت اكظر ا ـ جـّ  (3)

 
ّ
ت ولق 160، ص1م، ج1983ي 1403، 3ار و حؿد يقسػ كجايت،  الؿ الؽد ،  قروت، طالـجّ  تحؼقؼ: محّؿد  ؾل

(ت ـْ  قال: )يَفْؾَقْدُن( ٕقام اإل راب دون تلويؾ والقزن دون خثـ: يفالدػعقؾة حقـئٍذ )ُمْسَدْػِعُؾ

(4)  
ّ
                      -333، ص1ل: الخصتتتتاوص، جت واكظتتتتر: ا تتتتـ جـّتتتت499-496، ص1، جالؿؼاصتتتتد اللتتتتايفقة: اللتتتتاةثل

 ت335
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 لؿذي  ا ـ مالؽ ط الضرورة، يف
ّ
ؼد  خذ  ف ط  عض الؿقارع مـ يرح و ؾك الررؿ مـ إ طال اللاةثل

تذكقًرا وتلكق ًا،  ـد ترجقحف لر ي الـامؿ ط  ّن جؿع الدؽسقر  "الػا ؾ"لػقّة، كؿا يفعؾ ط  اب إ

ُيطَؾؼ تارة  ؾك الجؿع الؿسؾَّؿ إذا لزم يفقف تغققر القاحد  و رؾ ، تتت ومـ ذلؽ  ـد الـامؿ  ـقن "

ل: جا  الثـقن، وجا ت و ـات، يفنكّفؿا لؿ يسؾؿ يفقفؿا  ـا  القاحد، يفحؽؿفؿا حؽؿ جؿع الدؽسقر، يفدؼق

"الثـقن، وجا  الثـات، وجا ت الثـات
(1)

 ت

يفال حّجة  ،ةيذه اللقايد ارطراريّ  إنّ  ؼال:وٓ يُ "واسددّل  ؾك ذلؽ  ثعض اللقايد اللعرّية، ثّؿ قال: 

 ْ  الَ قَ )إلمؽان إسؼاط الدا  مـ  :الؽالم ة ما وقع طققّ  ط لا كؼقل: يالؽالم: ٕكّ  يفقفا  ؾك جقاز م ؾفا ط

(رٍ امِ ق  َ ـُ  َ 
(2)

 ـَ  َ  ؿَّ يَ وَ )ققلف:  : إذ ٓ يـؽسر  ف القزن، وإمؽان إلحاقفا ط
ل(اتِ

(3)
وما  عده، وٓ يـؽسر  

إلمؽان زوالفا  :ا لقس  ضرورةا دثار ما يق ررورة مؿّ  ة ا ـ مالؽ طؼويذا  ـاٌ   ؾك ةري ،القزن  ذلؽ

"ؿقصقل اب ال مع  ؼا  القزن و دم ذلؽت وقد تؼّدم تؼريريا ط
(4)

 ت

  ن يحؽؿ  الضرورة  ؾك مذيثف ٓ مذي  الـامؿ، ومـ ذلؽ ما جا  ط 
ّ
رقر  ّن الغال  ط يرح اللاةثل

  حقا قال ا ـ مالؽ:              "الققػ" اب 

 
ِ
ْت ُحتِذْف َوَما يفِل آ  ْستدِْػَفاِم إِْن ُجترَّ

 

 َوَ ْولَِفتتتتتا اْلَفتتتتتا إِْن َتِؼتتتتتْػ  ،َ لُِػَفتتتتتا 

 

 

ويذا صحقح ط ، ذيف  الثدّة ولؿ تجئ ثا دةً إلػ ُح  مايره  نّ  (ُحِذْف َ لُِػَفا: )قلفوق"يفؼال اللارح: 

                                                 

(1)  
ّ
 ت589-588، ص2جالؿؼاصد اللايفقة، : اللاةثل

ـ الثسقط، لؾـا غة ط ديقاكفت اكظر: ديقان الـا غة الذ قاينّ  (2) ، تحؼقؼ: محّؿد   ق الػضؾ إ رايقؿ، دار الؿعارف، الؼايرة، م

( )ت ولق حذف تا  الدلكقا لصارت الدػعقؾة مطقيّ 82م، ص1985، 2ط ـْ ـ )ُمْسدَْػِعُؾ ( o/o//o/ة  حذف الرا ع الساكـ، م
( ) ـْ (تo///o/إلك )ُمْسَدِعُؾ ـْ ل إلك )ُمْػَدِعُؾ  (، وُتحقَّ

ـ الطقيؾ، لُؽ قّ  (3) َـّ تتت( م ط ديقاكفت اكظر: ديقان ُك قّر  ّزة، جؿعف ويرحف: دت إحسان  ّثاس، ر يؼصد )َوَيؿَّ َ ـَاتِل َ ْن َيثِ

( لحا451م، ص1971ه 1391دار ال ؼايفة،  قروت،  ـْ ْ ( )يَفُعقُل يفظ  ؾتك التقزن ت يفؾق  دخؾ تا  الدلكقا وقال: )َوَيؿَّ

 وصارت الدػعقؾة سالؿة مـ الؼثض الذي حذف خامسفا الساكـت

(4)  
ّ
 ت 352، ص3ت ج239-238، ص1ت واكظر م ؾ يذا الؿلخذ  ـده: ج590، ص2ج الؿؼاصد اللايفقة، :اللاةثل
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ان  ـ ثا  حّس  كحق ققل ،وإن جا  إثثاصا يفػل الضرورة ،الؿجرورة  حرف
(1)

:  

 ـِل َلئِتتقؿٌ َيْلتتُدؿُ  امَ ا َقتتك َمتتَؾتت َ 

 

 

َغ يفِتتتَؿتتتـِْزيتتتٍر تَ خِ كَ    ادِ ل َرَمتتترَّ

 

 

ف اخدقار  ؾك مذي  كذلؽ ثث   كّ  وإذا كان ،حذيففا ٓ يؽسر اللعر نّ ٕ :يفنن ققؾ ٓ ررورة ط يذا

اللا ر  ضطرّ ف يُ الضرورة  كّ  ا لقس معـكو يًض  ، كؿُؾ ط القزن مـ حذيففا اإثثاص يفالجقاب  نّ ت الـامؿ

ّٓ  ،يفقف ا ٓ ررورةك ٓ يؿؽـف  ن ُيعّقض مـف رقره مؿّ حدّ  ّٓ وإ  ويؿؽـ  ن يعّقض مـفا  يفؿا مـ ررورة إ

، ؿوقد ا دؿد الـامؿ ط  ر ّقدف  ؾك ذلؽ الدقيّ  ،لؽـ كان يؽقن يفقف تضققؼ ك قر، ػظ آخر ٓ ررورة يفقفل

"ومّر مـ ذلؽ ةرف ط يذا اللرح (،إصقل)و ّقـُ   طالكف ط 
(2)

 ت

  لّن 
ّ
إيارة إلك  ّن تػعقؾة  مـ حذيففا ا كؿؾ وزكً   لػ )ما( ط  ق  حّسان إثثاتوط جقاب اللاةثل

( ) اإلثثات ـْ (  –( o/o/o//)ُمَػاَ ْؾدُ ـْ ل إلك )َمَػاِ قُؾ دخؾفا زحاف العص   نسؽان الخامس  -الدل ُتحقَّ

( ) ـْ ( )o///o//الؿدحّرك مـ )ُمَػاَ َؾدُ ـْ الدل  –( o//o//(ت  ّما حذف إلػ يفجعؾ الدػعقؾة )ُمَػاَ دُ

 ) ـْ ل إلك )ُمَػاِ ُؾ مس الؿدحّركت و ؾك ررؿ  كّـا  مام  دخقل زحاف العؼؾ  ؾقفا، ويق حذف الخا –ُتحقَّ

زحايفقـ يجقز كاليؿا ط يذه الدػعقؾة مـ القايفر، يفنّن اللارح ر ى إسؽان الخامس الؿدحّرك  كؿؾ ط 

 القزن مـ حذيفف، ويد ؿ ر يف  ـدي  ّن العص   حسـ زحايفات القايفر، و يسريا، و ك ريا اكدلاًرات  

 :يفؼال ،ـ حؽؿ لحاه الفا  ط الققػ خذ يثقّ "ؾك  ّن الـامؿ ثّؿ  اد اللارح إلك  ق  إلػقّة مـثًّفا  

 ف  نوكان حؼّ  ،الؿحذويفة (ما) تثعفا الفا  إن وقػَ ، يعـل  ؾك  (:َ ْولَِفا)معـك (ت َوَ ْولَِفا اْلَفا إِْن َتِؼْػ )

لؽـ ارتؽ   (،اْلَفا َ ْولَِفا) :دّل  ؾقف ققلف ،الجقاب محذوف ٕنّ  :يفقليت  الؿارل ، (ػْ قَ وَ  نْ )إِ  :يؼقل

                                                 

ٓ يايد يفقفت اكظتر: ديتقان  مـ القايفر، لحّسان ط ديقاكف،  رواية حذف إلػ: )يَفِػقَؿ َتُؼقُل َيْلُدُؿـِل َلئِقٌؿ(، و ؾقفا (1)

ـ ثا  ، حّؼؼف و ّؾؼ  ؾقف: دت ولقد  ريفات، دار صادر،  قروت،  ت وك رت روايدف  إلػ 258، ص1م، ج2006حّسان  

 
ّ
 260، ص1، اكظر م اًل: الديقان كػسف، جكؿا ذكريا اللاةثل

ّ
الؽثقر  ت وا ـ مـظقر: لسان العرب، تحؼقؼ  ثد اهلل  ؾل

 ومحّؿد  حؿد حس  اهلل 
ّ
 ، )ققم(ت3781، ص42، دار الؿعارف، الؼايرة، دتت، جويايؿ محّؿد اللاذلل

(2)  
ّ
 ت"ة صقل العر قّ "ت وإصقل: كداب لف مػؼقد، سّؿاه 96، ص8جالؿؼاصد اللايفقة، : اللاةثل
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كحق ،القجف الـادر الذي ٓ يقجد إٓ ط اللعر
(1)

:  
 مِـَْفا َيـُْ   إِنْ  َ ْرقِفِ  يَفَؾؿْ 

َوالـَّْؼُؾ : )كؼقلف قثؾ يذا ،تؽراريا لؽ رة :وترك  الدـثقف  ؾك ُ خر ،م الدـثقف  ؾك كظاور مـ ذلؽوقد تؼدَّ 

"(إِْن ُيْعَدْم كَظِقٌر ُمْؿدَـِعْ 
(2)

 ت

 يـا يدّػؼ مع ر ي ا ـ مالؽ كػسف ط يرحف لؾدسفقؾ، حقا  ّؾؼ  ؾك اللايد الؿذكقر ور ي اللاة
ّ
ثل

ّٓ وٓ يجقز  ن يدؼدّ "قاواًل:  ا، كحق: آتقؽ إن  تقدـل،  إذا كان مارقً م دلقؾ الجقاب  ؾك اللرط ط السعة إ

 ّٓ "(مِـَْفا َيـُْ   إِنْ  َ ْرقِفِ  يَفَؾؿْ )  ط اللعر، كؿا ط ققلف:وٓ يجقز: آتقؽ إن تلتـل إ
(3)

  ي:  ؾك الضرورةت، 

(، وجدكا  كف خالػ كػسف ط َوالـَّْؼُؾ إِْن ُيْعَدْم كَظِقٌر ُمْؿَدـِعْ يفنذا كظركا إلك ققل الـامؿ إخقر ط الدـثقف: )

اللرط والضرورة مًعا: إذ جا   اللرط مضارً ا، وٓ ررورة يفقف  ؾك مذيثف: ٕكّف كان  قسعف  ن يؼقؿ 

(، مسدػقًدا مـ إدخال زحاف الخثـ  ؾك ْم كَظِقٌر ُمْؿدَـِعْ دِ َوالـَّْؼُؾ إِْن  ُ والقزن ط آن واحد، يفقؼقل: ) الـحق

( تػعقؾة ـْ ( يفدصقر الساكـ، ال اين  حذف (o/o//o/) )ُمْسدَْػِعُؾ ـْ ل (،o//o//) )ُمدَْػِعُؾ (،  إلك وُتحقَّ ـْ )ُمَػاِ ُؾ

 الـحقّي الذي ارتضاه ط يرح الدسفقؾت ويؽقن معفا اللرط  الؿارل ويفًؼا لؾضا ط

يؽذا يدثقّـ  ّن مذي  ا ـ مالؽ ط الضرورة يضقؼ  ؾك صاحثف  ـد تطثقؼف  ؾك  لػّقدفت ولؿ تـحصر 

  تـثقفات
ّ
تعامؾ  الدل اللعرّية اللقايد إلك امدّدت  ؾ يفحس ، الـظؿ ط الؿذي  يذا رعػ  ؾك اللاةثل

ف  لداة الدعريػ"معفا الـامؿ، ومـ ذلؽ ما جا  ط  اب   حقا قال ا ـ مالؽ  ـ زيادصا: "الؿعرَّ

                                                 

ـ الطقيؾ، لزيقر  ـ مسعقد  (1) ـ  -م ـ اللعرا  الؿؼّؾق الؾغة، تحؼقؼ : الـقادر ط وتعقد روايدف إلك   ل زيد إكصارّي  -م

م، واكظر: ا ـ مـظقر: لسان 1981 ي1401، 1ودراسة: دت محّؿد  ثد الؼادر  حؿد، دار اللروه، الؼايرة و قروت، ط

ت واكظر ر ي الـامؿ كػسف ط يذا اللايد: 388، ص2ل: الخصاوص، ج، )رسس(ت وا ـ جـّ 3255، ص36العرب، ج

 ت 87-86، ص4ا ـ مالؽ: يرح الدسفقؾ، ج

  "الققػ"ط  اب  (2)
ّ
ت وط 149، ص8: ج"اإلمالة"ت وم ؾف ط  اب 97، ص8جالؿؼاصد اللايفقة، : كػسفت اللاةثل

 ت ورقريؿا ك قرت481، ص7: ج"الـس " اب 

 ت87، ص4ا ـ مالؽ: يرح الدسفقؾ، ج (3)
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 َٓ  ِت ا َكتتتتتتالالَّ ِزًمتتتتتتَوَقتتتتتتْد ُتتتتتتتَزاُد 

 

 

  ْٔ ـَ ُثتتتتتتتتؿَّ الالَّ َوا تتتتتتتِذي  لتِتتتتتتتتَن َوالَّ

 

 

 

 
ِ
َ َوٓ ْٕ  ْوَ تتتتتتترِ ْرتتتتتتتطَِراٍر َكَثـَتتتتتتتاِت ا

 

 

 

تِري   َكَذا َوةِْثَ  التـَّْػَس َيتا َقتقُْس السَّ

 

 
َ )جعؾ  كّف "فة يفؽان لؾلارح كظر ط كالم الـامؿ مـ ج ْٕ ا زيدت يفقف إلػ والالم مؿّ  (ْو َرِ  َـَاِت ا

ك تحقيؾف إلك ما لقس  ضرورة يفؾقس ا يدلتّ ما جا  ط اللعر مؿّ   نّ  ر قثُؾ ومـ مذيثف الذي تؼرّ  ،اارطرارً 

 :ك مساقف  ؾك رقر جفة الضرورةه ررورة يـا وجدكاه يدلتّ حؽؿف حؽؿ الضرورات، يفنذا كظركا يفقؿا  دّ 

ؿا وٓ يـؽسر القزن، وإكّ  ، غقر  لػ وٓم (رِ  َ وْ  َ  اِت ـَ  َ  ـْ  َ  َؽ دُ قْ فَ كَ  دْ ؼَ لَ وَ )ل  ن يؼقل: ان يؿؽـف ط إوّ يفؼد ك

 ؾك مذي  ا ـ  وذلؽ جاوز، يفؾؿ يضطرّ  (،ـْ ؾُ ا ِ ػَ دَ مُ )يفقف زحػ ويق الققص، وذلؽ حذف الدا  مـ 

"ذيثف رقر صحقحعؾف ذلؽ مـ آرطرار  ؾك ممالؽ إلك زيادة إلػ والالم، يفجْ 
(1)

 ت

 يـا يرجع إلك يايد كحقّي اسدعان الـامؿ  جز  مـف ط  قدف السا ؼ، و صؾ اللايد 
ّ
ومؼصد اللاةثل

ققل صاحثف
(2)

: 

 َ َستتتاقاِلا وَ ُؿتتتمً كْ ُدتتتَؽ  َ َجـَقْ  دْ َؼتتتلَ وَ 

 

َ اِت ـَتتت َ  ـْ ُدتتتَؽ َ تتتقْ َكفَ  دْ َؼتتتلَ وَ   ْٕ  رِ َ تتتوْ ا

 

 

"ة راد:  ـات  و ر، ويق  َؾؿ لضرب مـ الؽؿل"
(3)

، يفإلػ والالم زيادة رقر ٓزمة، والقزن معفؿا ط 

) ـْ (، ط إلك (  اإلرؿار، وتحّقلo/o//o/) تػعقؾة الضرب )ُمدَْػاِ ُؾ ـْ ) ل(   حذف القزن  نّ  حقـ )ُمْسدَْػِعُؾ

( ) ـْ  ( كؿا  يار اللارح، ومـ ثؿ صّرح  لّن الزيادة لقس  ارطراًراo//o//يثؼك قاوًؿا  الققص )ُمَػاِ ُؾ

 ،  و جرى  ؾك رقر تلّمؾ ط تؿ قؾفتؾكاقض  صؾف الذي  ّص  يـا الـامؿ  ؾك مذي  ا ـ مالؽ، و نّ 

                                                 

(1)  
ّ
 ت570تػصقؾف لؾؿسللة إلك ص ت ويسدؿرّ 567، ص1ج الؿؼاصد اللايفقة،: اللاةثل

ـ الؽامؾ، مجفقل ا (2)  م
ّ
ت لؼاوؾ،  ال كسثة ط كد  الـحق والؾغة، تعقد روايدف إلك خؾػ إحؿر و  ل زيد وإصؿعل

  تكداب العقـ، تحؼقؼ: دالخؾقؾ: اكظر م اًل: 
ّ
  إ رايقؿ تو د مفدي الؿخزومل

ّ
 دارسؾسؾة الؿعاجؿ والػفارس، ، السامراول

 290، ص2م، ج1986، 2طواإل الم،  غداد،  ال ؼايفةرة ة لؾدقزيع واإل الن، وزاالدار القةـقّ  ة،ة العامّ قن ال ؼايفقّ ئالل

ـ جـّ  ـ مالؽ: يرح الدسفقؾ، ج58، ص3ل: الخصاوص، ج) سؼؾ(ت وا  ت وا ـ مـظقر: لسان العرب، 259، ص1ت وا 

 مزر   ؾك لقن الرتابت ) سؼؾ(ت وا ـ  و ر: كثات يفطرّي  448، ص11)و ر(، ج 271، ص5ج

 ت259، ص1ا ـ مالؽ: يرح الدسفقؾ، ج (3)
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 املبحح الجاني: تهبيًات القافية
  الؼايفقة  ـ ايدؿامف  القزن، وقد تـّق   تـثقفاتف الؿدعّؾؼة هبا ط يرح إلػقّة، 

ّ
ٓ يؼّؾ ايدؿام اللاةثل

حروف والحركات، و عض  ققهبات ويذا ما تجّؾقف الـؼاط أتقة يفلؿؾ   كقا فا، و عض لقازمفا مـ ال

 مؾدزمة  ؿا جا   ـد اللارح يفحس ، مع تقةئة مقجزة لؾؿصطؾحات الدل كثّف  ؾقفات

 أنواع القافية: -1
تـؼسؿ الؼايفقة مـ جفة حرف الروّي يفقفا إلك قسؿقـ: قايفقة مؼقّدة، ويل: ذات الروّي الساكـ، وقايفقة 

ت الروّي الؿدحّركت ثؿ تدـّقع الؼايفقة مـ جفة حركات حرويففا مجدؿعة إلك خؿسة مطؾؼة، ويل: ذا

 كقاع  و  لؼاب، ويل
(1)

: 

  قايفقة الؿدؽاوس: يجدؿع ط آخريا  ر عة  حرف مدحّركة  قـ ساكـَقـت 
   قايفقة الؿرتاك : يجدؿع ط آخريا ثالثة  حرف مدحّركة  قـ ساكـَقـت 
  ا حريفان مدحّركان  قـ ساكـَقـتقايفقة الؿددارك: يجدؿع ط آخري 
  قايفقة الؿدقاتر: يؼع ط آخريا حرف مدحّرك  قـ ساكـَقـت 
  قايفقة الؿرتادف: يجدؿع ط آخريا حريفان ساكـانت 

، حقا  خذ ا ـ مالؽ ط "الـاو   ـ الػا ؾ"وقد تـثَّف اللاةثل إلك كقع قايفقة إلػقّة واخداليففا ط  اب 

  :اًل  قان  ـا  الػعؾ لؾؿػعقل قاو

ُل وَ  ـْ َواْلُؿدَِّصتتْؾ  َ وَّ  اْلِػْعتتِؾ اْرتتُؿَؿ

 

 

  ْٔ   ِتتا
 
 َكُقِصتتْؾ  ِخِر اْكِستتْر يفِتتل ُمِضتتل

                                                  

 ي1394، 1تحؼقؼ:  حؿد رات  الـّػاخ، دار إماكة، مطا ع دار الؼؾؿ،  قروت، طاكظر: إخػش: كداب الؼقاط،  (1)

 12-11صم، 1974
ّ
مخدصتر  ل:ت وا تـ جـّت266-264ص : الجامع ط العتروض والتقاط،ت و  ا الحسـ العرورل

 يفريقد، دار الرتاث، الؼايرة، ط
ّ
ـ ياذلل : ت والخطق  الدربيزّي 20-19ص م،1975ي 1395 ،1الؼقاط، تحؼقؼ: دت حس

ـ الديّ 148-147الؽاط ط العروض والؼقاط، ص تحؼقؼ: دت محّؿد  ثد الؿجقد الطقيؾ،  ان: الػصقل ط الؼقاط،ت وا 

 47-42ص م،2006، 1دار رري ، الؼايرة، ط
ّ
تحؼقتؼ ودراستة: دت  ثتد الؿحستـ يفتراج  : كداب الؼقاط،ت واإلر ؾل

: التقاط ط  ؾَؿتل ت والعثقتدّي 104-91ص م،1997ي 1417، 1كة العر ّقة لؾـلر والدقزيع، دتن، طالؼحطاين، اللر

 575-569، ص2العروض والؼقاط، ج
ّ
 268-267: العققن الغامزة، صت والدمامقـل

ّ
: الؽاط القاط  عؾؿ ت وإسػرايقـل

 ت74-71صم، 2009ي 1430، 1، تحؼقؼ:  دكان  ؿر الخطق ، دار الدؼقى، دملؼ، طالؼقاط
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ف يفنكّ  ،كفذا القرع ،مـ  ادة الـامؿ ط يذا الـظؿ  ن يخؾط الؼقاط  عضفا  ثعض"يفـثَّف اللارح  ؾك  ّن 

وقد  ت( مـ الؿرتاك ِصْؾ قُ ؽَ ـْ لف: )يِ وقق ،( مـ الؿدداركْؾ ِص دَّ يفؼقلف: )مُ   الؿددارك،خؾط يفقف الؿرتاك  

ومـ ذلؽ ققل  ؿرو  ـ  ،وتجدؿع آثـدان مع الؿدؽاوس ،ويق قؾقؾ اللعر،ؾط  عضفا  ثعض ط ُخ 

ف لغقرهؼال: إكّ ويُ  - العاص
(1)

:  

 رْ زَ ل َختتتتتا  ِتتتتتَمتتتتتُت وَ رْ ازَ َختتتتتا تَ ذَ إِ 

 

 

تترْ َستكَ  ؿَّ ُثت   َ تتَقرْ  رِ ْقترَ  ـْ َف مِترْ ُت الطَّ

وقال آخر 
(2)

: 

 رْ َ تتدُ  رَ ْقتتًدا رَ قِّتتًؿتتا َج حْ يفَ  ـَ ْؾتتؿِ حْ يَ 

 

 رْ َؼتتتثَ اِن الْ َقتتت ْ لَ ًٓ كَ الَّ َد َصتتتقَ ْستتت َ  

 

 

ويق مـ  جزا   ،(ـْ ؾُ عِ ػْ دَ ْس  صؾ الدػعقؾ )مُ  ويدخؾ  ؾقفا الؿرتاك : ٕنّ  ،صؾ الؼايفقة الؿدقاتر و

كؼقل العجاج ،وقد يدخؾ  ؾقف الؿدؽاوس ،الؿدقاتر
(3)

: 
ـَ الدِّ  رَ ثَ َج  دْ قَ   رْ ثَ جَ يفَ  فُ لَ اإْلِ  ي

"كالسريع هوقد يؼع ط رقر ،ؿا وقع م ؾف ط يذا الـظؿت و ك ر ما يؼع يذا الدداخؾ ط الرجزور َّ 
(4)

 ت

ويثدو لل ط تلصقؾ اللقخ لفذه الؼايفقة سفق ٓ يؼع يفقف م ؾف، ولعّؾف تحريػ  ـف، يفؿ ؾف ُيعذر، وذلؽ  كّف 

مـ الؿدقاتر، والصقاب  كف مـ الؿددارك: ّٕن  -( ـْ ؾُ عِ ػْ دَ ْس مُ و صؾ تػعقؾدفا ) -جعؾ  صؾ الؼايفقة يـا 

                                                 

ـ مظاكّف، اكظر م اًل: الخؾقؾ: كداب العقـ، ج (1) ـ الرجز،  ال كسثة ط ك قر م ، )خزر(ت وسقثقيف: الؽداب، 206، ص4م

ـ محّؾ 69، ص4ج ـ  ّري  رواية العق  الؿلفقر، ويق –  ـف اهلل ررل – العاص  ـ لعؿرو ُيروى"الطرف، و كف  ت وذكر ا 

ثقف واإليضاح  ّؿا وقع ط الصحاح، تحؼقؼ:  ثد العؾقؿ الدـ كداب:  ّري ا ـت " ؿرو  ف ؾتؿ َّ  ُسفقّة  ـ ٕرةاة إّكف: ويؼال

 ، )مرر(ت205، ص2م، ج1981، 1ة العاّمة لؾؽداب، الؼايرة، طو ثد السالم يارون، الفقئة الؿصريّ  الطحاوّي 

ـ العقـت اكظر م اًل: الخؾقؾ: كداب  (2) ـ الرجز،  ال كسثة ط الؿعاجؿ  دً ا م ، )د ر(ت وا ـ مـظقر: 32، ص2العقـ، جم

 ، )د ر(ت 1379، ص16ج، لسان العرب

ـ الرجز لؾعجّ  (3) ك اْلَعَقرْ "اج ط مػددح ديقاكف، وتؿامف: يطر م ـْ َولَّ ـُ َم ْحَؿ َر الرَّ رواية " اجت اكظر: ديقان العجّ "َوَ قَّ

 
ّ
ـ قري  إصؿعل  ت2، ص1م، ج1971ؽدثة  ةؾس، دملؼ، ، تحؼقؼ: دت  ثد الحػقظ السطؾل، م"ويرحف  ثد الؿؾؽ  

(4)  
ّ
 ت16-15، ص3، جاللايفقة : الؿؼاصداللاةثل
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( يجدؿع ط آخريا حريفان مدحّركان  قـ ساكـَقـ، يفنذا دخؾفا o/o//o/( )ـْ ؾُ عِ ػْ دَ ْس مُ تػعقؾة الرجز )

الخثـ
(1)

( ويل  اققة ط الؿدداركت وإذا دخؾفا الؼطعo//o//( )ـْ ؾُ عِ ػْ دَ مُ صارت ) 
(2)

( ْؾ عِ ػْ دَ ْس مُ صارت ) 

(/o/o/oويل حق ،) 
ّ
ـئذ مـ الؿدقاترت وإذا دخؾفا الطل
(3)

( )ؾُ عِ دَ ْس مُ صارت )  (، ويل حقـئذ مـ o///o/ـْ

الؿرتاك ت وإذا دخؾفا الخثؾ
(4)

( ويل حقـئذ مـ الؿدؽاوست وإذا دخؾفا o////( )ـْ ؾُ عِ دَ مُ صارت ) 

الدذيقؾ
(5)

 (، ويل حقـئذ مـ الؿرتادفتo/o//oo/( )نْ اَل عِ ػْ دَ ْس مُ صارت ) 

  خ
ّ
ؾط ا ـ مالؽ ط  لػّقدف  قـ الؿددارك والؿرتاك  ط ققلف الؿذكقر آكًػا ط  اب وصّرح اللاةثل

، ثؿ اكدػل  اإليارة إلك احدؿال وققع الؿدؽاوس ط الـظؿ، ويذا حّؼ، يفؼد وقع "الـاو   ـ الػا ؾ"

، حقا قال الـامؿ"كان و خقاصا"الؿدؽاوس مع الؿددارك ط  اب 
(6)

: 

 اَ ْصتتَثحَ  َ تتاَت َ ْرتتَحك َكَؽتتاَن َمتتؾَّ 

 

 

 َ ْمَستتتك َوَصتتتاَر َلتتتقَْس َزاَل َ ِرَحتتتا 

 

 

 

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

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

ـْ  ـْ  ُمْستتتتتَدْػِعُؾ ـْ  ُمتتتتتَدْػِعُؾ  ُمتتتتتَدْػِعُؾ

 

ـْ   ـْ  ُمتتتتتَدِعُؾ ـْ  ُمتتتتتَدْػِعُؾ  ُمْستتتتتَدْػِعُؾ

 

 

 مددارك

 

 مدؽاوس 

 

 

 

                                                 

(1) ( ) ـْ ( o/o//o/الخثـ: زحاف مػرد، يعـل: حذف ال اين الساكـ، كلن يتدخؾ تػعقؾتة )ُمْستَدْػِعُؾ ـْ ( يفدصتقر )ُمتَدْػِعُؾ

(//o//oت) ـْ ل إلك )ُمَػاِ ُؾ  (، وُتحقَّ

(، وإسؽان الحترف التذي قثؾتف، كتلن تتدخؾ تػعقؾتة o//اكـ القتد الؿجؿقع )الؼطع:  ّؾة كؼص، تعـل: حذف س (2)

( ) ـْ (تo/o/o/( يفدصقر )ُمْسَدْػِعْؾ( )o/o//o/)ُمْسَدْػِعُؾ ـْ ل إلك )َمْػُعقُل  (، وُتحقَّ

(3) ( ) ـْ : زحاف مػرد، يعـل: حذف الرا ع الساكـ، كلن يتدخؾ تػعقؾتة )ُمْستَدْػِعُؾ
ّ
( ( يفدصتقر )ُمْستَدعِ o/o//o/الطل ـْ ُؾ

(/o///oت) ـْ ل إلك )ُمْػَدِعُؾ  (، وُتحقَّ

، يفقؽقن  حذف ال اين والرا ع الساكـَقـ، كتلن يتدخؾ تػعقؾتة  (4)
ّ
الخثؾ: زحاف مزدوج، يعـل: اجدؿاع الخثـ والطل

( ) ـْ ( )o/o//o/)ُمْسَدْػِعُؾ ـْ (تo////( يفدصقر )ُمَدِعُؾ ـْ ل إلك )يَفِعَؾُد  (، وُتحقَّ

(، كتلن تتدخؾ تػعقؾتة o//عـل: زيادة حرف ساكـ  ؾك آخر الدػعقؾة الؿـدفقة  قتد مجؿقع )الدذيقؾ:  ّؾة زيادة، ت (5)

( ) ـْ  (تo/o//oo/( يفدصقر)ُمْسَدْػِعاَلْن( )o/o//o/)ُمْسَدْػِعُؾ

 ت90(، ص144، الثق  رقؿ )"كان و خقاصا"ة ا ـ مالؽ،  اب  لػقّ  (6)
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ـّ و خقاصا"ووقع الؿدؽاوس مع الؿرتاك  ط  اب  ، حقا قال الـامؿ"م
(1)

: 

ِـّ  لِِعْؾتتتتؿِ   ُتَفَؿتتتتفْ  ِ ْريَفتتتتاٍن َوَمتتتت

 

 

 َتْعِدَيتتتتتتتٌة لَِقاِحتتتتتتتٍد ُمْؾَدَزَمتتتتتتتفْ  

 

 

 

 

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

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

ـْ  ـْ ُمتتتتَدِعُؾ ـْ ُمْستتتتَدْػِعُؾ  ُمتتتتَدْػِعُؾ

 

ـْ   ـْ ُمْستتتتَدِعُؾ ـْ ُمتتتتَدْػِعُؾ  ُمْستتتتَدِعُؾ

 

 

 

 

 اوسمدؽ

 

 

 مرتاك  

 

 

 

 

ثؿ  زيد  ؾك ققل اللقخ وققع الؿدقاتر  يًضا، رقر  ن قايفقدف إذا مفرت يفنهنا تجدؿع ط العروض 

والضرب،  ؾك كحق ما مّر ط  ّول الثحا، ومـ  م ؾدفا ما جا  ط مؼّدمة إلػقّة، حقا قال الـامؿ
(2)

: 

ـُ اهلَل يفِتتتتتتتل َ ْلِػقَّتتتتتتتفْ   َوَ ْستتتتتتتَدِعق

 
 

تتتفْ  ـَّْحتتتقِ ال َمَؼاِصتتتدُ     َِفتتتا َمْحِقيَّ

 
 

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

ـْ   ُمْستتَدْػِعْؾ  ـْ   ُمْستتَدْػِعُؾ  ُمتتَدْػِعُؾ

 

 

ـْ   ـْ   ُمتتَدْػِعُؾ  ُمْستتَدْػِعْؾ    ُمْستتَدِعُؾ

 

 
 مدقاتر         

 

 مدقاتر            

 الروّي والوصل: -2   
ودّرة  ؼد حرويففا، ُتثـك  ؾقف الؼصقدة كؿا ط الؿدّػؼ الؿعروف مـ  يعار يعّد الرِوّي تاج الؼايفقة، 

ـّ  العرب، وقد ُيثـك  ؾقف الثق  كؿا ط  لػقّة ا ـ مالؽ: إذ كّؾ  ق  مـفا لف روّي مخدؾػ  ـ رقره، لؽ

ـا  مصرا قف يدػؼان ط يذا الروّي، يفقثدو الثق  مثـقًّا  ؾقفت وجؿقع حروف الؿعجؿ تؽقن رويًّا  اسد 

حروف الؿّد الزواود آخر الؽؾؿة، ويا ات اإلرؿار والدلكقا والسؽ  إذا تحّرك ما قثؾفا، وذلؽ ط 

 حقال مػّصؾة ط مظاكّفا
(3)

 ت

                                                 

َـّ و خقاصا" اب  ة ا ـ مالؽ، لػقّ  (1)  ت98(، ص214) ، الثق  رقؿ"م

 ت68(، ص3مة، الثق  رقؿ )الؿؼدّ  :كػسف (2)

ان: الػصقل ط ت وا ـ الديّ 22-21ل: مخدصر الؼقاط، صت وا ـ جـّ 18-16اكظر: إخػش: كداب الؼقاط، ص (3)

 50-48الؼقاط، ص
ّ
 243-241: العققن الغامزة، صت والدمامقـل

ّ
-39: الؽاط القاط  عؾؿ الؼقاط، صت وإسػرايقـل

 ت 45
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 ولؼد كثّف اللاةثل  ؾك حرف الروّي ط  ق  إلػقّة الؿؿ ِّؾ لؾضؿقر الؿدّصؾ، حقا قال ا ـ مالؽ: 

ـِ ِ  َكاْلَقا  ْؽ ْكَرَمت َ  لاْ ـِت َواْلَؽتاِف مِت

 
ـْ َستتؾِْقِف َمتتا َمَؾتتْؽ    َواْلَقتتاِ  َواْلَفتتا مِتت

 

 
 ، وذلؽ جارٍ (ْؽ ؾَ مَ ط )ة ا مع الؽاف إصؾقّ رويًّ  -كاف الضؿقر -ووقع  الؽاف يـا "يفؼال اللارح: 

ّٓ  : ؾك ققاس  يؾ الؼقاط ،  ؾ ٓ تؼع الؽاف  ـديؿ  وصاًل إذ لقس   ـديؿ كفا  الضؿقر، ٓ تؼع إ

ّٓ  الثدّ وصاًل  ويق  ـد الجؿفقر مردود،  ،، يفر ى الؽاف م ؾ الفا  تؼع وصاًل ـ يذّ ؾك ر ي  عض مَ   ة، إ

"يفالـامؿ جرى  ؾك ر ي الجؿفقر
(1)

ؽاف اللؽقن  :رر الػدح مع الؿذكّ ترك ط كاف الخطاب ذكْ "وقد  ت

 ا ْ  ـِ حقا قال: )مِ  ،ًداا مؼقّ  ت  ط كظؿف رويًّ 
ِ وٓ العؽس  ،سرْ مـ ك ر يفدٌح ـ لؾؿذكّ يفؾؿ يدعقّ  ،(ْؽ مَ رَ كْ ل  َ ـ

"تتت  ةؽسر لؾقاحدة الؿمكّ ر، وتُ ػدح لؾقاحد الؿذكّ الؽاف تُ  ات و ك  تعؾؿ  نّ لؾؿمكّ 
(2)

 ت

ّ يـا ٓ تؼع رويًّا إذا تحّرك ما قثؾفا، 
وال ا    ـد  يؾ الؼقاط  ّن يا  اإلرؿار الدل اسدحضريا اللاةثل

القصؾ يدقّلد مـ حركة الروّي يفؼد  وإكّؿا تؽقن وصاًل لؾروّي الؿدحّرك الؿعروف  الؿطؾؼت وٕنّ 

اخدُّص  لن يؽقن  لًػا  و واًوا  و ياً : إذ الصقت يجري يفقفـ  ؿا يـاس  ما ُجعؾ لف اللعر مـ الُحدا  

ـّ ط القصؾ: ٕكّفا مفؿقسة مفدقتة،  ولقٓ خػا  ط الفا  لؿ تجر "والرتكُّؿ، ثؿ جرت الفا  مجراي

، ولؽـ لخػاوفا ويؿسفا جرى ا ـّ "لصقت يفقفامجراي
(3)

 ت

ٕكّفؿا لقس يفقفؿا مـ مضار ة حروف الؿّد "يفال تؼع وصاًل  ـد الجؿفقر:  –وم ؾفا الدا   – ّما الؽاف 

"والؾقـ ما ط الفا 
(4)

،  ؾك الررؿ مـ مجل  الؽاف كالفا  ط اإلرؿار، ومجل  الدا  كالفا  ط 

ان وصاًل يفنكّؿا حؿؾف  ؾك ذلؽ  كّف ر ى ومـ ز ؿ  ّن الدا  والؽاف يؽقك"اإلرؿار والدلكقا والزيادة، 

ـّ ذلؽ الحرف رويًّا " عض اللعرا  قد لزم ط  عض يعره حريًفا لؿ يػارقف يفظ
(5)

 ت

                                                 

(1)  
ّ
 ، حّدد يفقفؿا حرف الروّي ط إيارة  ا رةت372، 279، ص9: جمـفت واكظر 265، ص1: الؿؼاصد اللايفقة، جاللاةثل

 ت273، ص1ج كػسف: (2)

(3)  
ّ
ت 20-19ت واكظتر: إخػتش: كدتاب الؼتقاط، ص279: الجامع ط العتروض والتقاط، ص  ق الحسـ العرورل

 0595-594، 587، ص2الؼقاط، ج: القاط ط  ؾَؿل العروض ووالعثقدّي 

 ت158، ص1ا ـ ريقؼ: العؿدة، ج (4)

 كػسف: الصػحة كػسفات (5)
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 ط مقرع آخر مع الدا  
ّ
ك ما قثؾفا  –ويذا ما  ّكده اللاةثل  ـد يرحف لثق  إلػقّة  -ويل تاٌ  تحرَّ

د الـعقت ط  اب الـع ، حقا قال ا   ـ مالؽ:الؿثقِـّ لدعدُّ

 َوَقتْد َتَؾتْ   َوإِْن ُكُعقٌت َكُ َرْت 

 

 

 

 َـّ ُ ْتثَِعتتتْ  ا لِتتتِذْكِريِ ُمْػَدِؼتتترً  

 

 
يق  - ولؿ يجعؾفا كالفا  وصاًل  -ا مع ققلف: )َتَؾْ ( َعْ ( رويًّ جْعؾف الدا  ط )ُ ْتثِ "يفـثّف اللارح  ؾك  ّن 

ّٓ رويًّ فا كالفا  ٓ تؼع ر ي الجؿفقر  يِؾ الؼقاطت وقد ز ؿ  عضفؿ  كّ  ا، وذلؽ  حقا تؼع الفا  رويًّ ا إ

 يـؽسر  ؿا  كلده سقثقيف ط )كداب الؼقاط( لف مـ ققل الراجز:

تتتتفِ ْؿتتتتحَ الْ  تتتتِذي ُد لِؾَّ  اْستتتتَدَؼؾَِّ   الَّ

 

 

تتتتتتتؿَ  ْذكِتتتتتتتفِ نِ  ِ    اْةَؿَلكَّتتتتتتتِ  اُ  وَ السَّ

 

 
َ  ْذكِتتتتتتفِ نِ  ِ  ْٕ  َمتتتتتتا َتَعـَّتتتتتتِ  ُض وَ رْ ا

 

 

 ـِِ  ُؿْستتَقتتاَث الْ رِ  َغْقتتَا الْ  اِ تتؾِ جَ الَ  

ِت دَ اْستتتاَر يفَ رَ َؼتتتا الْ َفتتتلَ  كَ ْوَحتتت   َؼرَّ

 

 

يَ وَ   اِستتتتتَقاِت ال ُّثَّتتتتتِ  ا  ِ َيتتتتتدَّ "الرَّ
(1)

 

 الـظر ط سا ؼ  ق  الضؿقر الؿدّصؾ الؿذكقر آكًػا مـ إلػقّة، ويق الؿثقِـّ لضا طف  
ّ
ثّؿ   اد اللاةثل

 الذي يؿقّزه  ـ رقره، حقا قال ا ـ مالؽ:
َٓ اتَِّصتتتاٍل مِـْتتتُف َمتتت َوُذو   ُيْثَدتتتَداا 

 
  َٓ  اَ تتتتتدَ ا  َ  اْخدَِقتتتتتارً َّٓ  َيؾِتتتتتل إِ َو

 

 
َٓ ا ققلف: )مَ و يًض "يفؼال اللارح:  َٓ مَ )إذ  صؾف  :ؾة يفقف وصاًل سفَّ ا( وقع  الفؿزة الؿُ دَ دَ ثْ  يُ ا  ، ( دَ دَ ثْ  يُ ا 

ّٓ ػة و دؼديريا، يفال يجقز  ن تؼع وصاًل خػَّ ؾة  زكة الؿُ سفَّ والفؿزة الؿُ  ًٓ دالفا عدؼد إ   ن يُ ، إ ا، محًض إ دا

عدؼد ط كالم الـامؿ ويذا يج   ن يُ  تيفحقـئذ يقصؾ هبا الروّي  (،قريُ  ) (:قر ُت ) ؾك لغة مـ قال ط 

وكظقر  تويذا سفؾ ،لضرورة القزن :ما كان م ؾف، وإ دال الفؿزة يؼع ط يذا الـظؿ ك قًرا يـا، وط كّؾ 

ن:ا ـ حّس مـ ققل  ثد الرحؿـ ف ذلؽ ط اللعر ما  كلد سقثقي
(2)

 

 اعٍ َؼتتت ِ  دٍ َتتتتوَ  ـْ مِتتت لَّ ذَ  َ  َ  ـْتتتكُ وَ 

 

 

 لاِجتتوَ  رِ فْ ػِ الْ  ِتت فُ َستت ْ رَ  ُ  جِّ َلتتيُ  

  
                                                 

(1)  
ّ
ت وإ قات مـ الرجز لؾعّجتاج ط ديقاكتف، متع اختدالف ترتقت   عتض 686، ص4، جاللايفقة : الؿؼاصداللاةثل

 ت410-408، ص1ج ،اجإيطرت اكظر: ديقان العجّ 

ل العاين، مطثعة الؿعارف،  غداد، ، جؿع وتحؼقؼ: دت سامل مؽّ ان إكصارّي ؿـ  ـ حّس مـ القايفر، ط: يعر  ثد الرح (2)

مـ  والقاجل: الؽّػ، يؿأل حجر والػفر: الؿؽسقرةت الجقؿ  ؼايفقة "واج  الػفر ر سف يلّعا" الثق : ورواية ت18م، ص1971

ـ الدّه والضربت وصدر الثق  ) ذّل   القتد يدّه   ًدات م اًل ط الذل والؿفاكة: ٕنّ  مـ وتد  ؼاع( ُيضرب القاجئ، اسؿ يفا ؾ م
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ّٓ  (،واجٌئ ) راد  ف:  "واهلل   ؾؿ ،ف   دل الفؿزة يا  محضة، يفؽذلؽ يـا  كّ إ
(1)

 ت

سقثقيفويذا اللايد  كلده 
(2)

ا مّطرًدا إذا يفقؿا ٓ يجقز ط رقر اللعر إٓ سؿاً ا، ويؽقن ط اللعر ققاًس  

 حؽاية  ـف: 
ّ
قال "ارطّر اللا رت وخالػف ا ـ الحاج  يفرآه ققاًسا ٓ ارطرار يفقف، حقا قال الررل

 نّ لآخر الثق ، ويق مقققف  ؾقف، يفؽ( واج) نّ ٕ :يذا الؼقاس لقس مـ ذلؽ : إنّ ويق الحّؼ  -ػ الؿصـِّ 

ط اللعر وىف  سف الدخػقػ  جعؾفا يا ً وققا (،ئرِ ؼْ لؿ يُ )آخر الؽؾؿة يؿزة ساكـة قثؾفا كسرة كؿا ط 

"رقره
(3)

 
ّ
ت ولق كان ط رقر وقػ لُعدَّ م ؾ يذا اإل دال ررورة، ومـ يـا كان سفاًل، حدّك  ّن اللاةثل

                                                 

(1)  
ّ
 ت266، ص1: الؿؼاصد اللايفقة، جاللاةثل

 ت وتثعف ط ذلؽ: الؿربّ 555، ص3اكظر: سقثقيف: الؽداب، ج (2)
ّ
  د، و  ق  ؾل

ّ
ل، ورقريؿت ، وا ـ جـّ ، والسقراطّالػارسل

ـ الدػصقؾ ط تخػقػ الفؿزة وإ دالفا، اكظر: ا ـ الس اج: إصقل ط الـحق، تحؼقؼ: دت  ثد الحسقـ الػدؾل، رّ ولؿزيد م

ؾ، قّدم لف وورتع ت وا ـ يعقش: يرح الؿػّص 402-398، ص2م، ج1996 ي1417، 3ط  قروت، سة الرسالة،ممّس 

 ت276-265، ص5م، ج2001ه 1422، 1ة،  قروت، طيقاملف ويففارسف: دت إمقؾ  ديع يعؼقب، دار الؽد  العؾؿقّ 

(3)  
ّ
ـ الحاج ، مع يرح يقايده لؾثغدادّي : يرح يايفالررل ، حّؼؼفؿا ورثط رريثفؿا ويرح مثفؿفؿا: إساتذة: قة ا 

ـ  ثد الحؿقد، دار الؽد  العؾؿقّ  م، 1982 ي1402ة،  قروت، محّؿد كقر الحسـ، ومحّؿد الزقراف، ومحّؿد محقل الدي

، ويؾقفا القايفقة كظؿ اللتايفقة لؾـقستارّي ت واكظر: ا ـ الحاج : اللايفقة ط  ؾؿ الدصريػ، 50-49، 3ل، جالؼسؿ إوّ 

ـ  حؿد الع ؿان، الؿؽدثة الؿؽّ  ت وا رتاض 90-89م، ص1995يت 1415، 1مة، طة الؿؽرّ ة، مؽّ قّ دراسة وتحؼقؼ: حس

ل ط يرحف  ؾك الؿػّص  ـ الحاج  مطقَّ و صؾف )واجئ(، يفُؼؾث  الفؿزة يا ، وقد  كلده سقثقيف  يًضا  ؾك م ؾ "ؾ، قال: ا 

يذه الفؿزة مقققف  ؾقفا، يفالقجف  ن تسؽـ ٕجؾ الققػ، وإذا سؽـ  َدَ َريا حركتة متا  ـدي ويؿ: يفننّ ذلؽ، ويق  

قثؾفا، يفقج  ط الدسفقؾ  ن ُتؼؾ  يا ، يفؾقس إليراديؿ لفا يفقؿا خرج  ـ الؼقاس متـ إ تدال الفؿتزة حترَف لتقـ وجتٌف 

ـ يؿزة: ٕنّ الؼصقدة مطؾؼة  القا ، ويا مسدؼقؿ، وقد ا دُذر لفؿ ط ذلؽ  لنّ  ٓ تؽقن مثدلة   ـ الفؿزة    اإلةاله  الؿثدلة  

ط حؽؿ الفؿزة،  دلقؾ ققلفؿ: )رؤيا(، يفجعؾفا يا  لإلةاله ررورة، يفصّح إيراديؿ لفا يفقؿا خرج  ـ الؼقاس ط قؾ  

  مثدلة  ـ الضرورة ط جعؾ القا ذلؽ ٓ يديفع كقن الدخػقػ جارًيا  ؾك الؼقاس: ٕنّ  الفؿزة حرف لقـت والجقاب  نّ 

فؿا  مران مدؼاةعان، يفدخػقػفا إلك القا   مٌر، وجعؾفا يتاَ  إ دالفا ياً   ؾك خالف الؼقاس: ٕكّ  الفؿزة ياَ  إةاله، ٓ  نّ 

قؾَثفا ط يذا  ؿا يق ط إ دالفا يا ، يفال يـػع العدول إلك الؽالم ط جعؾفا يا  إةاله، يف ث   نّ إةاله  مٌر آخر، والؽالم إكّ 

 = كقهنا إةالًقا ٓ يضّر ط كقهنا جارية  ؾك الؼقاس ط الدخػقػ، كعؿ، يضّر ط كقكف  اُس تخػقػ الفؿزة، و نّ قق الؿحّؾ 
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 :"اإلدرام"جؿع الر يقـ ط يرحف لؼقل ا ـ مالؽ ط  اب 

ـِ اْ ُدتتِدي َقتتْد ُيْؼَدَصتترْ   َوَمتتا  َِدتتاَ ْي

 

 

 "ـُ اْلِعَثتترْ َتَثتتقَّ "تَكتت ،يفِقتتِف َ َؾتتك َتتتا 

 

 
 ُ  يْ رَ : قَ (ُت  ْ رَ قَ )ؾ الفؿزة  اإل دال  ؾك مـ قال ط سفَّ مُ  ي:دِ دُ وا ْ "يفؼال: 

ّ
لؽـ  ،ت  و الدسفقؾ الؼقاسل

" جرى القصؾ مجرى الققػ يفلسؽـ القا  ررورة
(1)

 ت

ف الـامؿ  نسؽان ّ مـ تصرُّ
 وقري  مـ يذا الدخػقػ الـاجؿ  ـ مـاسثة القصؾ ما كثّف  ؾقف اللاةثل

 القاو ط  ق  إلػقّة الؿؿ ّؾ لضؿاور الريفع الؿـػصؾة، حقا قال:

 َ َكتتا ُيتتق :َواْكِػَصتتالٍ  َوُذو اْرتَِػتتاعٍ 

 
  َتْلتتتتتَدثِفُ َٓ  َواْلُػتتتتتُروعُ ، َوَ ْكتتتتتَ   

 

 

 

ّٓ  القاو والقا  ٓ تؼعان وصاًل  ٕنّ  :لؿا احداج إلقف ط القصؾ (يق)ـ واو وسؽّ "يفؼال اللارح:   إ

"قـساكـَ 
(2)

يـ: ٕجؾ اإليثاع الؿطؾقبت، يعـ  ل َمدَّ

  ؾك خروج تـقيـ الرتكّؿ والغالل مـ  كقاع الدـقيـ 
ّ
وّٕن الروّي ٓ يؼدصر  ؾك آسؿ يفؼد كثّف اللاةثل

ـِ َوالـَِّدا َوَ ْل(، يفؼال:  ِْقي ا ا الدـقيـ الالحؼ  قًر و مّ "الؿؿقّز لالسؿ ط  ق  إلػقّة الؿلفقر ) ِاْلَجرِّ َوالدَـّ

                                                 

ٓ يصّح  ن يؽقن إةالًقا إةالًقا، وتؾؽ قضقّ = القا ات والقاوات وإلػات الؿـؼؾثات  ة ثاكقة، يذا  عد تسؾقؿ  نّ جعؾ ما 

ط الدحؼقؼ رقر مسؾَّؿ: إذ ٓ يفره ط حرف اإلةاله  قـ  ن يؽقن  ـ يؿزة  ـ الفؿزة ٓ يصّح  ن تؽقن إةالًقا، ويق 

دف و لػ الدلسقس ـ رقر ذلؽ، كؿا ط حرف الرِّ ـ  ن يؽقن   ت ا ـ الحاج : اإليضاح ط يرح الؿػّصؾ، تحؼقؼ: "و ق

 ؾك در ف مع  ت وسار344-343، ص2م، ج2005يت 1425، 1إ رايقؿ محّؿد  ثد اهلل، دار سعد الديـ، دملؼ، ط ت تد

 
ّ
 "ا ـ جؿا ة يفؼال:  الررل

ّ
امرئ الؼقس قد  ةؾؼ  ،  ٓ يرى  نّ وكقن ذلؽ مخدؾػ إصؾ ٓ يؼدح ط الدقايفؼ الؾػظل

  القا  الزاودة ط حقمِؾ، ومـزِل، و قا  اإلرايفة ط ققلف: َ ؾَّ دمعل محؿؾل، و القا  الدل يل ٓم الػعؾ ط ققلف: َوَما إِْن َ َرى

يروح "للايفقة ا ـ الحاج ، مـلقرة رؿـ كداب  ت ا ـ جؿا ة: حايقة  ؾك يرح الجار ردّي "اَيَة َتـَْجؾِلَ ـِْؽ اْلَغقَ 

، 1ة،  قتروت، ط، رثطفا وا دـك هبتا: محّؿتد  ثتد الستالم يتايقـ، دار الؽدت  العؾؿّقت"اللايفقة ط الدصريػ والخطّ 

 ة  ؾك  حر الطقيؾتالمقّ ت ويقايده مـ معّؾؼة امرئ الؼقس ال200-199، ص2م، ج2014يت 1435
(1)  

ّ
 ت470-469، ص9: الؿؼاصد اللايفقة، جاللاةثل

 ت285، ص1ج كػسف: (2)
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ققل جرير  كلده سقثقيفكحق ةاله ة اإلمـ مدّ 
(1)

: 

تتتتقِ  َ  تتتت لؾِّ ـْ الْ وَ  َل اذِ َ تتتت مَ قْ الؾَّ  ِعَدتتتتاَ 

 

 

 ـْ ا َ َصتت َ  دْ َؼتت  لَ ثْ َصتت َ  نْ إِ  لُقتتقلِ وَ  

 

 

 

 

اجكلده   ق الحسـ ط )كداب الؼقاط( لرؤية  ـ العجّ  ك  الغالل كحق ما والدـقيـ الؿسؿّ 
(2)

: 
َ  ؿِ اتِ قَ وَ  ْٕ  ـْ قِ رَ دَ خْ ؿُ الْ  ياوِ َخ  اِه ؿَ  ْ ا

وٓ  تقد يؽقن  عض يفعؾ و عض حرف، كؿا يؽقن  عض اسؿ يَّ الرو قـ  آسؿ: ٕنّ يففؿا رقر مخدصَّ 

 ثـك ط الدـقيـ  ؾك الغال  ط الؽالم، والغال  ط الؽالم ما اخدّص ف يُ ٕكّ  :عرتض  ؾك الـامؿ  ذلؽيُ 

" ف ك آسؿ يفاكدػ
(3)

 ت

 الردف: -3
ويق  لػ  و واو  و يا  قثؾ الروّي، ٓ حاوؾ  قـفؿات وٓ يجقز الردف  حد لقازم الؼايفقة مـ الحروف، 

مع إلػ رقريا،  ّما القاو والقا  يفقجقز تعاقثفؿا ط قصقدة واحدة
(4)

  ؾك الردف ط 
ّ
ت ولؿ يعّؾؼ اللاةثل

ب   قات  لػقّة ا ـ مالؽ، رقر  كّف رّدد الؿصطؾح ط ثـايا يرحف  لؽؾ  اّم، و خاّصة  ـدما تؽّؾؿ  ـ تؼار

"دقـ ط الؼصقد القاحإذ يؼعان رديفَ "القاو والقا  يفؼال: 
(5)

 ت 

                                                 

ـ القايفر، لجرير ط ديقاكف،  للػ اإلةاله (1) ويق مـ يقايد سقثقيف  السؽقن دون ترّكؿت اكظر: ديقان جرير  لرح  ،م

ت 813، ص3، ج2م، مت 1986، 3ؼتايرة، طمحّؿد  ـ حثق ، تحؼقؼ: دت كعؿان محّؿتد  متقـ ةتف، دار الؿعتارف، ال

 ت210، ص4وسقثقيف: الؽداب، ج

ـ العّجاج، ص (2) ـ الرجز، لرؤ ة ط ديقاكفت اكظر: ديقان رؤ ة   ت وروايدف يـاك  الؼاف ساكـة دون كقن  و تـقيـ: 104م

(ت يؼقل إخػ ـْ ك "ش: يففق زاود  ـ القزن الذي يـدفل  الؼاف الساكـة الؿؼا ؾة لـقن )ُمْسَدْػِعُؾ وك قر مـ العرب يحترِّ

َْ َؿتاِه َختاِوي  ْٕ الروّي الؿؼّقد، ويزيد  ؾقف كقًكا ط القصؾ، سؿع  ذلؽ مؿـ ٓ  حصقف متـ العترب ط كحتق: َوَقتاتِِؿ ا

ـْ تتت، والغؾّق حركة الؼاف، والـقن يل الغالل
 ت42-41ت إخػش: كداب الؼقاط، ص"اْلُؿْخَدَرقِ

(3)  
ّ
 ت45، ص1ة، ج: الؿؼاصد اللايفقاللاةثل

(4)  
ّ
 253-252: العققن الغامزة، صاكظر: الدمامقـل

ّ
: ت والخطق  الدربيزّي 118الؼقاط، صكداب : ت و  ا يعؾل الدـقخل

 ت153الؽاط ط العروض والؼقاط، ص

(5)  
ّ
 ت219، ص4ج الؿؼاصد اللايفقة،: اللاةثل
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ا ولقـًا  و لقـًا يفؼط، مع الدـثقف  ؾك قرهبؿا ط الحالدقـ  يًضا،  وط مقرعقـ آخريـ مقّز  قـ القاو والقا  مدًّ

ايؿا لق كان يفالقاو والقا  الؿػدقح ما قثؾفؿا يجريان مجر"يفصّرح  لكّفؿا ط الؾقـ يعامالن معامؾة الؿّد، 

جؿع ط يفال يُ  ،مع الحرف الصحقح ّي فؿا ٓ يؼعان قثؾ حرف الرو ٓ ترى  كّ  ،ما قثؾفؿا مـ جـسفؿا

"ل الؿدّ ا يفقؼعان رديفقـ كحريفَ و يًض ، ل(قْ ؼَ ؾ  و الْ قْ ؿَ والْ  ،ؾؼْ عَ الؼايفقة  قـ )الْ 
(1)

  ت

ا إذا كان ما قثؾفا مـ جـسفا، و مّ ؿا يق ط تؾؽ الحروف إذا  ؾك حؼقؼدف إكّ  الؿدّ "ويذا ٓ يؿـع تؿققز  ّن 

الؿػدقح ما قثؾفؿا ط قايفقة  ؿا يفقفا  عض الؾقـ الؿلثف لؾحركة، ولذلؽ ٓ تؼع القا  وٓ القاوخالػفا يفنكّ 

"مع الدل قثؾفا مـ جـسفا
(2)

 ت

 إذا اكػدح مايجدؿعان ط قصقدة " كّفؿا  رديفقـيفالؿدّػؼ  ؾقف  ـد  يؾ الؼقاط مع تعاق  القاو والقا  

ت يفنن (قالقِ )مع  (قٓقُ )كحق  ،ما قثؾ القاو واكؽسر ما قثؾ القا  ،  و اكضؿّ (ؾقْ قَ )مع  (لقْ قَ )قثؾفؿا، كحق 

وكذلؽ إذا اكضّؿ ما قثؾ القاو  (،عقْ  َ )مع  (قع ِ )اكؽسر ما قثؾ القا  لؿ يجز معفا يا  مػدقح ما قثؾفا، كحق 

"(لقْ قَ )مع  (قلقُ )واو مػدقح ما قثؾفا، كحق  فاجز معيلؿ 
(3)

 ت 

 التأشيس: -4
ّٓ  إلػ، ومقرعف قثؾ حرف الروّي  حرف  الدلسقس  حد لقازم الؼايفقة مـ الحروف، وٓ يؽقن إ

مدحّرك، كحق  لػ )يفا ؾ( مـ ٓمف، ويلرتط الجؿفقر  ن يجؿع حريَفل الدلسقس والروّي كؾؿٌة واحدة، 

ّٓ  ن يؽقن حرف الروّي رؿقًرا  و وحقـئذ يج  الدزامفؿا، يفنذا جا ا ط كؾؿدقـ لؿ تعّد إلػ ت لسقًسا، إ

 عض رؿقر، يفحقـئذ يؽقن اللا ر  الخقار، إن يا  جعؾ إلػ تلسقًسا، وإن يا  لؿ يجعؾفا
(4)

 ت 

                                                 

 ت39، ص9ت واكظر الؿقرع أخر: ج535، ص5كػسف: ج (1)

 ت41-40ص، 9كػسف: ج (2)

 62-62ت واكظر: ا ـ الدّيان: الػصقل ط الؼقاط، ص22إخػش: كداب الؼقاط، ص (3)
ّ
: كداب ت و  ا يعؾل الدـقخل

 ت122الؼقاط، ص

، 1ت وا ـ ريقؼ: العؿدة، ج27-26ل: مخدصر الؼقاط، صت وا ـ جـّ 34-28اكظر: إخػش: كداب الؼقاط، ص (4)

  = ؿا امدـع  ن تؽقن إلػ تلسقًسا إذاوإكّ "ت 155-154 العروض والؼقاط، ص: الؽاط طت والخطق  الدربيزّي 161ص
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إكؿا ُسّؿق  تلسقًسا لؾعـاية هبا، ولدؼّدمفا والؿحايفظة  ؾقفا، كلكّفا  ُسُّ الؼايفقة ومثددؤيا، "ويذه إلػ 

ّٓ الحركة الدل يل مـ ررورة إلػولقس يل  مـ لقازم الؼايفق "ة  سثؼ إ
(1)

  ؾك 
ّ
ت ولؼد كثَّف اللاةثل

،  ـد الحديا  ـ "الؿعرب والؿثـل"الدلسقس ط مقارع مـ إلػقّة، كحق ما جا  ط يرحف لثاب 

  الؿؼصقر والؿـؼقص ط ققل ا ـ مالؽ:

ـَ الًّ َوَستتؿِّ ُمْعتتدَ  َ   مِتت ْٕ  ْستتَؿاِ  َمتتاا

 

 

 ل َمَؽاِرَمتاُؿْرَتِؼتَوالْ  َكاْلُؿْصَطَػك 

 

 

َ )قايفقة مع ققلف ط إول:  (امَ ارِ ؽَ مَ )والـامؿ جعؾ ط الثق  ال اين "قال اللارح:  ْٕ  يفا ددّ  (،امَ  ا ِ ؿَ ْس ا

َ )ط  إلػ  ْٕ يؽقن  ن مـػصؾة مـف ولقس   ضؿقر، والقجف  كقن كؾؿة الروّي  ا، معتلسقًس  (امَ  ا ِ ؿَ ْس ا

ا، مع إتقاكف  الدلسقس ط الثق  ال اين ط هبا تلسقًس  ا  و لؿ يعددّ رؿقرً  ، ما لؿ يؽـ  ؽؾؿة الروّى صاًل مدّ 

مذي  سقثقيف جقاز كقن الدلسقس مـ ووكال إمريـ  ق  ط الؼايفقة  ـد الجؿفقر،  (،امَ ارِ ؽَ مَ )ققلف: 

رقر  س معا يفؼد جا  الؿمّس ثع ط يذا الؿقرع، و يًض اه اتّ يفنيّ  ،ا، كؿا ط كالم الـامؿكؾؿة  خرى مطؾؼً 

 ومـف ققل الراجز: ،س قؾقاًل الؿمّس 

 فْ يَ ارِ رَ ِرتتت ـْ َ تتت عُ زِ ـْتتت تَ َٓ  ُػ ؾِتتتحْ تَ 

 

 

 فْ َقتتتتػِّ ؽَ ا  ِ يَ دَّ َختتت ُ  ْؿتتتتطَ ك لَ دَّتتتَح  

 

 

ات والـقادر ط يذا الـظؿ، حس  ما تراه إن يا  ذو ادة الـامؿ ارتؽاب اللذوت حؿؾ يذا  ؾك ذلؽيفقُ 

"وجّؾ  اهلل  زّ 
(2)

  ت

                                                 

ـ ط الؽؾؿة ال اكقة إرؿار، وجاز إمران مع رجحان كقهنا تلسقًسا إذا كان يفقفا إرؿار: ٕنّ  لؿ=  ُ عد إلػ  ـ آخر  يؽ

ـ يفضؾ الؿدّ  ٓ ما يفقفا م إلك الثعد آكػصال  ر آ دـا   ف، يفنذا اكضؿّ الؿؼصقد  ـديؿ إمفا الؼايفقة قاٍض  عدم الدزامفا لق

ققي الؿاكع ورعػ الؿقج ، يفؾؿ ُتجعؾ تلسقًسا حقـئذت  ّما إذا كان يفقفا إرؿار يفِلّدة احدقاج الؿضؿر لؿا قثؾف يعارض 

خرب: لطؾثف ره، ولفذا جعؾقه را ًطا ط الصؾة والصػة والحال والآكػصال ولق كان الؿضؿر مـػصاًل: ٓحدقاجف إلك ما يػّس 

ـ الؿعارض، وكان  دم جعؾفا تلسقًسا كظرً  ـ يفضؾ الصقت سالًؿا   ا إلك جفة لؿا قثؾف، يفثؼل الؼصد إلك إمفار ما يفقفا م

 "آكػصال قؾقاًل لضعػفا
ّ
 ت259: العققن الغامزة، صت الدمامقـل

 ت59ان: الػصقل ط الؼقاط، صا ـ الديّ  (1)

(2)  
ّ
    = ت ولؿ  جد الرجز  ـد رقره، كؿا لؿ  مػر  ؿا كسثف إلك سقثقيف،227-226، ص1ج : الؿؼاصد اللايفقة،اللاةثل



  

   6:81    
 

 م2021اجمللد األربعوى  إصدار يونيو   التهبيًات العروضّية يف شرح الصاطيّب على األلفّية

 مع "الػا ؾ" اب  وتؽّرر م ؾ يذا الدـثقف ط
ّ
،  ـد الحديا  ـ إسـاد الػعؾ إلك ماير الؿمكّا الحؼقؼل

 ترك تا  الدلكقا  سث  الػصؾ  قـ الػعؾ والػا ؾ، وذلؽ ط ققل ا ـ مالؽ:

 اْلَػْصتتُؾ َتتتْرَك الدَّتتاِ  يفِتتل َوَقتتْد ُيثِتتقُح 

 

َ  ِـْتتُ  اْلَقاقِتتِػ  َ َتتتك َكْحتتقِ  
 اْلَؼاِرتتل

 

 

 :
ّ
سة، ويك ققلف: ف  تك  ؼايفقة ممّس ، يفنكّ ؿ يـا ا رتاض مـ جفة  ؾؿ الؼقاطو ؾك الـام"يفؼال اللاةثل

( ط الحؽؿ، ٓ لػِ دَ ؽْ فا  ؿـزلة )الؿُ ل(ت يفنكّ يفِ  ا ِ )الدَّ  ، و ـظقرصا مجّردة حؽًؿا، ويل ققلف:(ِػ اقِ قَ الْ  ُ  ـْ  ِ )

ا  كلدوا ؿقرت ومؿّ ى رقر ررط كؾؿة  خ : ّٕن حرف الدلسقس ط كؾؿة، وحرف الروّي (ِػ اقِ القَ ) ؿـزلة 

اج ؾك الؼقاس ققُل العجّ 
(1)

: 

 َذا َحَجتتتاإِ  ـَ  ِتتتفِ ْػتتتؽُ عْ يَ  َـّ ُفتتتيفَ 

 

 

 اَػـَْزَجتقَن الْ ُثتعَ ؾْ قِط يَ ثِتِ ْؽَػ الْ  

 ؼَ ك الْ تَ : لؽقهنا مـ كؾؿة  خرى، يفؾق قال الـامؿ م ؾ:  َ (اذَ إِ )يفؾؿ يعدرب إلػ مـ  
َ
ِػل، دَ ؽْ ؿُ الْ  ُ  ـْ  ِ  اِرل

دت قالس مع الؿجرّ ا  ط السؿاع ما يفقف الؿمّس لؽان يق الؼقاست وقد ج
(2)

: 

ـَ  بِّ ا رَ َيتت قكَ ُ تتدْ  َ   لدِتتاِر الَّ الـَّتت مِتت

 

تتتؽُ ؾْ َ ْ تتتَدْدَت لِ    ةِ اَمتتتقَ ؼِ ل الْ اِر يفِتتتػَّ

 

 

"ؿا يق سؿاعولقس  ؼقاس: وإكّ 
(3)

( مع الدجريد مـف ط ةِ امَ قَ ؼِ الْ ت يعـل مجل  اللايد  الدلسقس ط )

                                                 

ـ  يؾ العروض والؼقاط  ؾك حّد اّةال ل، يفؿا وجدت يقًئا  ـ يذا الؿذي  سقى =   ؾ لؿ ُيلر إلك يذه الـسثة  حد م

ط كؾؿة  خرى  غقر إرؿارت اكظتر: اس اخدار جقاز الدزام إلػ تلسقًسا وإن كان الروّي إيارة خػّقة تصّرح  ّن   ا العثّ 

 
ّ
 ، ولؿ  يدِد إلقف ط كد  الرتاجؿت238اس  ـ الحجاج صت يؼصد   ا العثّ 258: العققن الغامزة، صالدمامقـل

ـ الرجز لؾعجّ  (1) ـ يـاك، وكؾؿة )الثقط( يـا يفقفا تحريػ يصق  حلق الثق  م اج ط ديقاكف، ويْطرا الثق  يـا  ُجزا  قدق

قر مقرعفا الؿعفقد، وصقاهبا القارد ط الديقان الؿؼقؿ لؾقزن: )الـَّثِقِط(،  ي: الـثط  و إكثاط، والػـزجا: ة الؼطع ط ر عؾّ 

 ت24، ص2اج، جة معّر ةت اكظر: ديقان العجّ لعثة رقٍص يفارسقّ 

ـ سقده: الؿحؽؿ والؿحقط إ ظؿ (2) ـ الرجز، جا  ملطقًرا  ال كسثة ط الؿحؽؿ ولسان العربت اكظر: ا  ، تحؼقؼ: دت م

، 9، )الؼاف والؿقؿ والقاو(، ج588، ص6م، ج2000 ي1421، 1ة،  قروت، ط ثد الحؿقد يـداوي، دار الؽد  العؾؿقّ 

 ، )ققم(ت3781، ص5، )تقب(، ج454، ص1، )الدا  والثا  والقاو(ت وا ـ مـظقر: لسان العرب، ج541ص

(3)  
ّ
 ت574-573، ص2، جاللايفقة : الؿؼاصداللاةثل
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 ( إلكِػ اقِ القَ سـاد الدلسقس، ومـ ثؿ اقرتح اللقخ إصالح لػظ إلػقّة مـ )ل(، ويذا ما ُيعرف  دِ الَّ )

 لقـلى  ف  ـ يذا الؿلخذ، وُيدخؾف تح  لقا  الؼقاس الؿدَّػؼ  ؾقفت (:لػِ دَ ؽْ )الؿُ 

 قد دايفع  ـ ا ـ مالؽ مـ قثؾ  حؿؾ  ق  الؿؼصقر والؿـؼقص  ؾك مذي  يخالػ 
ّ
وإذا كان اللاةثل

، حقا قال "جؿع الدؽسقر" ـف  العؽس ط  واخر كدا ف،  ـد يرحف لثاب  ر ي الجؿفقر، يفؼد دايفع

 الـامؿ:

َراِع يفِتتل  إِْن َكتتاَن َكاْلَعـَتتاِه َوالتتذِّ

 

َ  ْلكِقتتتٍا َوَ تتتدِّ َوتَ  َمتتتد    ْٕ  ْحتتتُرِف ا

 

 

َ )مع ققلف:  (ليفِ  اعِ رَ الذِّ وَ )ولقس ققل الـامؿ: "يفؼال اللارح:  ْٕ ٕول ا  سـادٍ، وإن كان قثؾ روّي  (ِف رُ ْح ا

ط  ا  ن يؽقن مع الروّي ٕن مـ يرط  دِّ إلػ تلسقًس  :إلػ ط مقرع الدلسقس، ولقس ط ال اين  لػ

" عض رؿقر  ؾك ما يق مذكقر ط  ؾؿ الؼقاط كؾؿة واحدة،  و يؽقن الروّي 
(1)

 ت

 التوديٌ: -5
"حركة الحرف الذي قثؾ الروّي الؿؼقّد"الدقجقف  ـد  يؾ الؼقاط: 

(2)
  ق يعؾل الدـقخل قثؾ ، وجعؾفا 

الؿؼقّد والؿطؾؼ
(3)

، واخداليففا  ق  ُيعرف  سـاد الدقجقف،  ؾك الؿذي  اللاوع  ـ الخؾقؾ،  ّما 

إخػش يفؽان يجقز اخدالف تؾؽ الحركة  قـ الػدح والضؿ والؽسر: لؽ رة ما سؿع مـ ذلؽ
(4)

 ت

                                                 

(1)  
ّ
 ت32-31، ص7ج ،اللايفقة : الؿؼاصداللاةثل

ـ الديّ  (2)  37ت واكظر: إخػش: كداب الؼقاط، ص80ان: الػصقل ط الؼقاط، صا 
ّ
ـ العرورل ت 280، صت و  ا الحس

ـ جـّ  : القاط ط ت والعثقدّي 158: الؽاط ط العروض والؼقاط، صت والخطق  الدربيزّي 29ل: مخدصر الؼقاط، صوا 

 361: هناية الرار ، صت واإلسـقّي 638، ص2اط، ج ؾَؿل العروض والؼق
ّ
ت 263: العققن الغامزة، صت والدمامقـل

، "يؼع قثؾف تارة الردف وتارة الدخقؾ، ومع يذا ٓ تسّؿك حركدفؿا تقجقًفا"الروّي  ويمخذ  ؾك الدعريػ إةالقف: ٕنّ 

 
ّ
 144: كداب الؼقاط، صاإلر ؾل

ّ
، مؽدثة أداب، "ة جديدةدراسة صقتقّ "قة كؿال الديـ: الؼايف ت واكظر: دت حازم  ؾل

 ت125-122م، ص1998 ي1418الؼايرة، 

(3)  
ّ
 140الؼقاط، صكداب : اكظر:   ا يعؾل الدـقخل

ّ
ـ اإلر ؾل ـ الدقجقف:  ت ور ى ر يف   ق الحس ويق حركة "حقا قال  

 ت اإلر "ةالؿطَؾؼ ٓحؼ  ف، وإن لؿ ُيذَكر الثدّ  ما قثؾ الروّي الؿؼّقدت و رى  نّ 
ّ
 ت176: كداب الؼقاط، صؾل

ٓ يجقز مع الػدح رقره تتت، ويجقز الؽسر مع الضؿّ " د  إخػش ر يف  ؼقلف :  (4)  = ط قصقدة واحدة تتت، وقد  جازوا  و
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 ط يرحف  ؾك إلػقة مصطؾح الدقجقف  ؾك ررار ما
ّ
مضك، وكثّف  ؾك سـاده  قـ  وقد  ّرف اللاةثل

 :حقا قال ا ـ مالؽ "جؿع الدؽسقر"الؿـع والجقاز، وذلؽ ط  اب 

  َويَفَعتتتْؾ ا َويَفِعتتتقاًل ْستتتؿً  اِ َويَفْعتتتاًل 

 

 

ـِ يُفْعتتاَل    ٌن َيتتَؿْؾ َرْقتتَر ُمَعتتؾِّ اْلَعتتْق

، تؼقل: َيَؿَؾفؿ  العطا   و  الد ا "يفؼال اللارح:    يؽقن إٓ ط يفال ،فؿ  فإذا  ؿّ  ،ومعـك َيَؿَؾ: َ ؿَّ

فْ  دت والؾغة اللُّ ُؾُفؿ َيلؿُ  - الػدح  -َيْلَؿُؾت ويفقف لغة ثاكقة: َيَؿَؾُفؿ  - الؽسر -َيِؿَؾ : َرى يفقفمدعدِّ

 ٕنّ  : ؾك يذه الؾغة (َيَؿَؾ ت)ولؿ يعريففا إصؿعل يفقؿا قالقات ويحدؿؾ  ن يؽقن الـامؿ  تك   ، الضؿ

 وذلؽ  اخدالف الدقجقف، ويل حركة ما قثؾ الروّي  يفقفا السـاد  ؾك مذي  الخؾقؾ، مإخرى يؾز

ف يفدح مع كسر، وقد  جاز ذلؽ  عض  يؾ الؼقاط، يفعؾقف يؿلل كالم الـامؿ : ٕكّ د، والؿـع يـا  يدّ الؿؼقّ 

فْ (  ؾك الؾغة َيِؿَؾ ت)إن كان  تك   "َرىاللُّ
(1)

 ت

الف الرواية لثق  إلػقة حقا ، وكان قاوًؿا كسا ؼف  ؾك اخد"اإل دال"وجا  م ؾ يذا الدـثقف ط  اب 

  قال الـامؿ:    

 مّْ وَ ا َجتتتتا َو َ يَفتتتتَذاَك َيتتتتاً  ُمْطَؾًؼتتتت

 

 

ـِ يفِتتتل َثاكِقتتتِف  ُ    مّْ َوَكْحتتتُقُه َوْجَفتتتْق

 

 

 قاواًل: 
ّ
، و ؾقف (ؿّ  َ  َ )ا  ؾك وزن (  ػدح الفؿزة والقاو معً َومّ يؽذا ر يدف ط الـسخ ) َ "يفعّؾؼ اللاةثل

د، الؿؼقّ  ف  ؾك مذي  الخؾقؾ  ق  السـاد، ويق اخدالف حركة ما قثؾ الروّي اللرح، وإن كان يفق اسدؿرّ 

( مّ وَ  َ ققلف: )وَ  ؿا يق  ؾك  نّ ويذا الدػسقر إكّ تتت،  للفرة وروده ط كالم العرب :ولقس  عق   ـد رقره

 ؿّ  ض (ُومّ ) َ  ف كّ  الـامؿ ا ـ  ؾقف يرح والذي إرجقزة، يذه مـ كسخ ط وقع كؿا مضارع  ػعؾ لقس

 

                                                 

دفت وقد =  ـ لؿ يجعؾ الؿػدقح مع الؿؽسقر والؿضؿقم يّثفف  رتك إلػ مع القا  والقاو ط الرِّ الػدح مع يذا تتت، وم

ـ ذلؽجعؾ  اللعر ويذا  ـدكا "، إلك  ن صّرح ط مقرع آخر  ؼقلف: "ا  الؿػدقح مع الؿؽسقر والؿضؿقم، يفلك رت م

  ت60، 38-37ت إخػش: كداب الؼقاط، ص"جاوز: لؽ رة ما جا  مـف
(1)  

ّ
 ت155-154، ص7، جاللايفقة : الؿؼاصداللاةثل
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"ُ ّؿ(القاو  ؾك وزن ) َ 
(1)

، ويل رواية ملفقرة تديفع السـاد  ـ  ق    قف، والػعؾ يفقفا  دحؼقؼ الفؿزة 

)َ ُؤّم(
(2)

 ت

 اإلشباع: -6
حركة الحرف الذي قثؾ  - ؾك إةالقف يفقؿا مّر  –يرتثط اإليثاع  الؼايفقة الؿمّسسة، يفنذا كان الدقجقف 

 ـدما يؽقن مسثقًقا  الدلسقس، وُيعرف يذا الحرف حقـئذ  الروّي، يفنّن اإليثاع حركة الحرف كػسف

 الدخقؾ
(3)

"حركة الدخقؾ"، لذلؽ  ّرف  ؾؿا  الؼايفقة اإليثاع  لكّف 
(4)

، كحركة العقـ مـ )يفا ؾ(ت 

واخداليففا  ق  يسّؿك سـاد اإليثاع، مـعف إخػش، وكان الخؾقؾ يجقز مـف اجدؿاع الضّؿة والؽسرة
(5)

 :

والؽسرة
(5)

ز كان الخؾقؾ يعا": إذ  مؾ الػدحة والضّؿة والؽسرة معامؾة إلػ والقاو والقا ، يفؽؿا ُيَجقِّ

                                                 

(1)  
ّ
 ت103، 95، ص9ج، اللايفقة : الؿؼاصداللاةثل

 ؾك  لػّقة ا ـ مالؽ، تحؼقؼ: محّؿد  اسؾ  ققن السقد، دار الؽدت  العؾؿّقتة،  : يرح ا ـ الـامؿاكظر: ا ـ الـامؿ (2)

الػعتؾ يؽتذا )َ ُؤّم( ط  ة دت سؾقؿان العققين  نّ ؼ إلػقّ ت وصّرح محؼّ 600-598ص م،2000ي 1420، 1 قروت، ط

 جؿقع الـسخ واللروح الدل اةّ 
ّ
، حايقة الثق  رقتؿ 181ة ا ـ مالؽ، صت اكظر:  لػقّ ؾع  ؾقفا،  اسد ـا  يرح اللاةثل

 ت (952)

ـ الدلسقس والروّي "الدخقؾ:  (3) ـ جـّ "يق الحرف الذي  ق : الؽاط ت والخطق  الدربيزّي 27ل: مخدصر الؼقاط، صت ا 

 156ط العروض والؼقاط، ص
ّ
 ت138: كداب الؼقاط، صت واإلر ؾل

(4)  
ّ
 158اط ط العروض والؼقاط، ص: الؽت والخطق  الدربيزّي 135: كداب الؼقاط، ص  ق يعؾل الدـقخل

ّ
: ت واإلر ؾل

: هنايتة الرارت ، ت واإلستـقّي 674، ص2: القاط ط  ؾَؿتل العتروض والؼتقاط، جت والعثقدّي 138كداب الؼقاط، ص

ـ جـّ 354ص ـ الديّ ت وجعؾف إخػش وا  ت 43ان قثؾ الروّي الؿطؾؼ تحديًدا، اكظر: إخػش: كداب الؼقاط، صل وا 

 78ان: الػصقل ط الؼقاط، صت وا ـ الديّ 29صر الؼقاط، صل: مخدوا ـ جـّ 
ّ
يذا الر ي  ؿتا جتا  متـ  ت ورّد اإلر ؾل

 اإليثاع قثؾ الؿطؾؼ والؿؼّقدت

: الؽتاط ط ت والخطقت  الدربيتزّي 161، ص1ت وا ـ ريتقؼ: العؿتدة، ج29ل: مخدصر الؼقاط، صاكظر: ا ـ جـّ  (5)

ـ الديّ 165، 158العروض والؼقاط، ص قد "ت وقال إخػش  ـ حركة اإليثاع: 79ن: الػصقل ط الؼقاط، صات وا 

: ّٕن ذلؽ لؿ ُيؼؾ إٓ  ـ  ن يجدؿع يفدح مع كسر وٓ رّؿ، وٓ مع كسٍر رؿ  ٓ يحس ـ  يعاريات و لزمدفا العرب ط ك قر م

ٓ يجقز الدقجقف إذا اخدؾػ الػدح  و الؽسر  و الضّؿت و    = الدقجقف قد جؿعدف العرب قؾقاًلت وقد كان الخؾقؾ يجقز يذا، و
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ز وققع إلػ معفؿا ِرديًفا، يفؽذلؽ  جاز اجدؿاع الضّؿة والؽسرة  اجدؿاع القاو والقا  ِرديَفقـ، وٓ ُيَجقِّ

"إيثاً ا
(1)

 ت

 ط  اب 
ّ
ز ط  لػقّة ا ـ مالؽ  ؾك اخدالف اإليثاع  قـ الؿـع والجقا "جؿع الدؽسقر"وقد كثَّف اللاةثل

 حقا قال الـامؿ: 

 يَفَقاِ تتتتتتتٌؾ لَِػْقَ تتتتتتتٍؾ َويَفاَ تتتتتتتؾِ 

 

 

 َمتتتتتَع َكْحتتتتتِق َكاِيتتتتتؾِ  َويَفتتتتتاِ ال َ  

 

 

 َوَحتتتتتاوٍِض َوَصتتتتتاِيٍؾ َويَفاِ َؾتتتتتفْ 

 

 

 اْلَػتتاِرِس َمتتْع َمتتا َماَثَؾتتفْ  يفِتتل َوَيتتذَّ  

الؿؽسقر العقـ، وقد ( اِيؾكَ )يففق  ػدح العقـ، وقد اجدؿع ط الؼايفقة مع  (اَ ؾيفَ )ا و مّ "يفؼال اللارح:  

ّٓ   جازه الخؾقؾ، ويق اخدالف اإليثاع ط حرف الدخقؾ، ورقره يرى  نّ  ف قد جا    كّ م ؾ يذا مؿـقع، إ

ؿا  جازه ، وإكّ  ؾك تسقيغف لُِؿ ُؾ ا ـ مالؽ ط يذا الـظؿ وإن كان قؾقاًل  مـف ط كالم العرب يقايُد تدّل 

الدلسقس، ومـ ذلؽ ط اللعر ققل اللا رد مـ الردف و  ؾك الؿجرّ الخؾقؾ حؿاًل 
(2)

: 
دْ َؾ ذَ خْ ا كَ يَ   لِ وِ ارَ جَ الْ وَ  رِ اُت السِّ

 َتَطاَولِل نْ  َ  ِ  ئْ ِي  امَ  َتَطاَولِل
وم ؾ يذا العق  مقجقد ط اللطريـ الؾذيـ  عد يذيـ، وذلؽ ققلف:  تويق ط الػدح  قثح مـ رقره

                                                 

 = ّٓ ـ جؿعف، ويذا لؿ ُيؼؾ إ ّٓ و ك رت م ا، ويذا  جدر    ت ومـ الطريػ  نّ 44ت إخػش: كداب الؼقاط، ص" ُيجاز ياذًّ

ـ الدقجقف واإليثاع: يفاخدالف الدقجقف  سـاد  ـد الخؾقؾ،  ؾ رآه  يفحش مـ سـاد "إخػش  َؽس خاليفف مع الخؾقؾ  ق

 "اخدالف اإليثاع  يفحش نّ اإليثاعت وإخػش يرى  
ّ
 ت263: العققن الغامزة، ص، الدمامقـل

(1)  
ّ
،   تق يعؾتل "كراية مـ الػدحة مع إحدايؿا ة  خّػ الؽسرة مع الضؿّ " ت لذا يفننّ 139: كداب الؼقاط، صاإلر ؾل

 
ّ
  مفرت  نّ ة الحدي ة الحركات إلك قصقرة وةقيؾة، وت وقد قّسؿ  الدراسات الصقتقّ 136: كداب الؼقاط، صالدـقخل

 ة واحدة تخدؾػ  ـ الػصقؾة الصقتقّ ة والؽسرة مـ يفصقؾة صقتقّ الضؿّ 
ّ
 ة لؾػدحة، وٓ تـسجؿ معفات اكظر: دت حازم  ؾل

 ت120-119، ص"ة جديدةدراسة صقتقّ "كؿال الديـ، الؼايفقة 

ـ الرجز،  ال كسثةت اكظر: إخػش: كداب الؼقاط، ص (2) ـ دريد: جؿفرة الؾغة، تحؼقؼ: 45م  ت وا 
ّ
، رمزي مـقر الثعؾثؽل

: الؿقّيح ط مآخذ العؾؿا   ؾك اللعرا ، تحؼقؼ ت والؿرز اينّ 464، ص1م، ج1987، 1دار العؾؿ لؾؿاليقـ،  قروت، ط

 ت25م، ص1995ي 1415، 1ة،  قروت، طمحّؿد حسقـ يؿس الديـ، دار الؽد  العؾؿقّ  :وتؼديؿ



 

 6:99  
 

 دامعة األزيــــر                                                                                                                  جملة الفرائد يف البحوخ اإلشالمية والعربية

"(اَثَؾفْ ا مَ َمْع مَ )و  (اِ َؾفْ يفَ وَ )
(1)

  ت

الررؿ مـ لطػ اللقخ مع ا ـ مالؽ وتربير ما وقع ط الـظؿ  جقاز اخدالف اإليثاع  ـد الخؾقؾ، و ؾك 

ح  عقثف آخر كالمفت  وإكّؿا يؽقن  قثًا: ّٕن  لػ الدلسقس يلثف "ومجقئف  ـد العرب ولق قؾقاًل، يفنكّف صرَّ

لؼايفقة، يفلا ف الدخقؾ  لػ الردف مـ حقا يؿا ٓزمان، يفللػ ) الؿ( كللػ )رالم( مـ جفة لزومفؿا ا

حرف الروّي مـ جفة لزوم إلػ قثؾفؿا، يفاخدالف اإليثاع كاإلققا  ط الؼثح، واخداليفف  الػدح  قثح 

"مـف  الضّؿ مع الؽسر، كؿا  ّن اإلققا   الػدح مع  خقيف  قثح مـ اإلققا   الضّؿ والؽسر
(2)

 ت

 اإليطاء: -7
"ومعـايا  ؾػظفا الروّي  يفقفا الدل الؽؾؿة ةإ اد" ويق: رب،الع  ـد الؼايفقة  ققب مـ  قثًا اإليطا  يعدّ 

(3)
 ،

ويؼّؾ قثحف كّؾؿا تثا د الثقدان الؾذان وقع يفقفؿا اإليطا 
(4)

، يؽذا كان يجقزه إخػش وجؿفقر  ؾؿا  

 إلقف  و إلك ما يحدؿؾف ط مطؾع إلػقّة ويفاتحدفا  ـد ققل الـامؿ:
ّ
 الؼايفقةت وقد تـثّف اللاةثل

تتحَ َقتتاَل مُ   ـُ َمالِتتتِؽ ُيتتَق اْ تت دٌ ؿَّ

 

 َ ْحَؿتتتُد َر ِّتتتل اهلَل َخْقتتتَر َمالِتتتِؽ  

 

 
                                                 

(1)  
ّ
 ت174-173، ص7، جاللايفقة : الؿؼاصداللاةثل

 ت674، ص2: القاط ط  ؾَؿل العروض والؼقاط، جثقدّي الع (2)

ف  ـد الخؾقؾ: تؽريُريا مـ رقر تثا د، ولتق ت وُز ؿ  كّ 647، ص2: القاط ط  ؾَؿل العروض والؼقاط، جالعثقدّي  (3)

ػف ا ـ جـّل، قال:  و يؽقن ر ًيا رآه وقًدا دون وق ت اكظر: ، 2كػسف: ج اخدؾػ معـايات و كؽر إخػش يذا الز ؿ، ورعَّ

 649-647ص
ّ
 ا إخػتش يفعـتده  نّ ت  ّمت68ت وإخػتش: كدتاب الؼتقاط، ص272: العققن الغامزة، صت والدمامقـل

حاد الؾػظ مع اخدالف الؿعـك مـ محاسـ الؽالمت و يًضا يفنّن اتّ  : ٕنّ الؽؾؿة إذا اخدؾػ معـايا يفال إيطا ت ويق الحّؼ "

ر وكزارة ماّدتف حقا  حجتؿ ةثُعتف وقّصتر يفؽتُره  ن يتليت  ؼايفقتة رقتر إولتك ُقثَح اإليطا  دٓلُدف  ؾك رعػ ةثع اللا 

 "واسرتوح إلك إ ادة إولك، والطثُع مقّكؾ  ؿعاداة الؿعادات، وكاليؿا مػؼقد  ـد اخدالف الؿعـك
ّ
: العققن ت الدمامقـل

 ت272الغامزة، ص

صا ًدا يفؾقس  نيطا ، وإن كاك  يفقؿا دون ذلؽ يففق إن كاك  ط الثق  ال امـ يف"اإل ادة  وجا   ـد الؿدلخريـ  نّ  (4)

السثعة يفؿا زاد  ؾقفا قصقدة، يفؽلّن اإل ادة قد وقع  ط قصقدة  خرىت ومـفؿ مـ يؼقل: الؼصقدة  لرة  اإليطا : ٕنّ 

 ت365: هناية الرار ، صت اإلسـقّي "  قات، يفعؾك يذا ٓ  د مـ مضقِّفا
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ولقسا  ،ـُ َمالِِؽ(قصد  ف الؿجاكسة لؼقلف ط الؼسؿ إول: )ُيَق ا ْ  (َخقَْر َمالِِؽ )وققلف: "يؼقل اللارح: 

ا يؼع  ف ايفقة مؿّ إذ يذا  ـد  يؾ الؼ :ل معريفة وال اين كؽرة، يففق سالؿ  ـ اإليطا إوّ  ٕنّ  : ؿرتاديفقـ

 آخدالف، وكظقره ما  كلده   ق الحسـ مـ ققلف:

َـّ الؾَّ  ؿْ ؾِّ َستت بِّ رَ  اَيتت  فْ َؾتتقْ َستتْدَوُي

 

 فْ َؾتتتتقْ لَ  ؾَّ ُكتتتتى وَ رَ ْختتتت ُ  ةً َؾتتتتقْ لَ وَ  

 

 

 :مـف ط اللايد الـؽرة والؿعريفة مخدؾػان  اللقاع والخصقص،  ؾ آخدالف ط كالم الـامؿ  تؿُّ  ٕنّ 

 ط م ؾ يذا، يفقؿؽـ ك  ف  ـ  صؾ معـاه، وإن كان مؾحقمً جة لؾؿسؿّ ؿقة مخرالعؾَ  ٕنّ 
ّ
ا مـ ةرف خػل

 
ّ
ؽل الخالف  ـف يفقؿا  حس ، ٓ ط م ؾف ُح  ا يـا وإن خالػ ط كحق اللايد، وطمقايفؼً   ن يؽقن الجرمل

"م ؾ كالم الـامؿ
(1)

 ت

معؿقل " ؾك   ـدما تحّدث الـامؿ  ـ دخقل الالم "إّن و خقاصا"وم ؾ ذا ط يرح  اب  

 قاواًل: "اسؿ إنّ "و "رؿقر الػصؾ"و "الخرب

 اْلَخَثتترْ  َوَتْصتتَحُ  اْلَقاِستتَط َمْعُؿتتْقَل 

 

 

 َحتتتؾَّ َقْثَؾتتتُف َخَثتتترْ  اَواْلَػْصتتتَؾ َواْستتتؿً  

 

 

 :
ّ
ّٓ "يفؼال اللاةثل ل معريفة وط ف جعؾفا ط إوّ   كّ ويذان الثقدان كّرر الـامُؿ ط َرِويِّفؿا كؾؿة الخرب، إ

م لف م ؾ خرج الؼايفقة  ـ  ق  اإليطا   ـد إخػش، وقد تؼدّ كؽرةت ويذا الؼدر مـ آخدالف يُ ال اين 

"يذا، ومّر آسدلفاد  ؾقف
(2)

ويـا امداز اللقخ  الـصِّ  ؾك تـؽقر الخرب آخر الثق  مخالًػا الؿلفقر  ت

ـّ "مـف  الدعريػ ط كسخ ك قرة لأللػقّة، ويق الؼاوؾ  ـ كسخدف:  مـ  صّح ما يقجد مـ يذا ويل يفقؿا  م

"الـظؿ
(3)

 ت

 ، حقا قال الـامؿ:"ٓ الدل لـػل الجـس"ومـ ذلؽ  يًضا ما جا  ط يرح اللقخ   ل إسحاه لثاب 

 َٓ   َمتتتْع َيْؿتتتَزِة اْستتتدِْػَفامِ َوَ ْ تتتِط 

 

 

  
ِ
 ْستتتتدِْػَفامِ َمتتتتا َتْستتتتَدِحؼُّ ُدوَن آ

 

                                                  

(1)  
ّ
 ت10-9، ص1: الؿؼاصد اللايفقة، جاللاةثل

 ت359، ص2ج كػسف: (2)

 ت401، ص8: جكػسف (3)
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 :
ّ
لدثايـفؿا  :س  نيطاٍ   ـد جؿفقر  يؾ الؼايفقةط الؼايفقدقـ لق (اسدػفام)وجؿعف  قـ "يفؼال اللاةثل

"والدـؽقر  الدعريػ
(1)

 مالؽ: ا ـ ققل  ـد ،"وإصقات إيفعال  سؿا   اب" ط  نيجازه الدـثقف وتؽّرر ت

ـْ  َتـُتتقَب  َوَمتتا لَِؿتتا  َ َؿتتْؾ  َ ـْتتُف مِتت

 

تترْ َلَفتتا،    َعَؿتتْؾ الْ  لِتتِذي يفِقتتفِ  َمتتا َوَ خِّ

م ا، ولقس  نيطا ، وقد تؼدّ يفً معرَّ  (َعَؿْؾ الْ )وط ال اين  (،َ َؿْؾ )ل ثق  إوّ ووقع ط قايفقة ال"يفؼال اللارح:  

"م ؾف
(2)

  ت

اجدفد اللقخ ط ديفع اإليطا   ـ  ق  إلػقّة  الدؿققز  قـ  "كعؿ و ئس وما جرى مجرايؿا"وط  اب 

 الؾػظ والؿعـك مـ جفة، واإليفراد والرتكق  مـ جفة  خرى، وذلؽ حقا يؼقل ا ـ مالؽ:

 َػاِ تتتُؾ َذاَحثَّتتتَذا الْ  َومِْ تتتُؾ كِْعتتتؿَ 

 

 

تتتا يَفُؼتتتْؾ  ْن ُتتتتِردْ إِ وَ    َذا َحثَّتتتَٓ : َذمًّ

 

 

 :
ّ
ا، وذلؽ يق اإليطا  الؿعق ، ولقس ا ط الثقدقـ معً الـامؿ  تك  ت )ذا( رويًّ  يفنن ققؾ: إنّ "يفؼال اللاةثل

ٕولك وال اكقة، وذلؽ مـ لقجقد الؿخالػة  قـ )ذا( ا :إمر لقس كذلؽ يفالجقاب  نّ  ذلؽ مـ  ادتفت

)ذا( ط إولك اسؿ لت )ذا( الؿلار هبا ط )َحثََّذا( ٓ الؿلار هبا، يففل كت)زيد( ط   حديؿا  نّ  ،وجفقـ

 الحروف، يفت)زيد( القاقع  ؾك اللخص، ٓ آسُؿ القاقع  ؾك اللخص، يفاخدؾػا، 
ُّ
ققلؽ: زيٌد ثالثل

 :إِيطا  فؿا يل  واحد لؿ يؽـ َثؿّ ؿـا  كّ ا لق سؾّ وال اين  كّ   حديؿا اسؿ الؾػظ، وأخر اسؿ الؿعـكت ٕنّ 

(ل مػردة، وط ال اين مركّ فؿا قد اخدؾػا  اإليفراد والرتكق ، يفت )ذا( ط إوّ ٕكّ  وذلؽ اخدالف  ،ثة مع )َح َّ

"ر ط الؼقاط م ُؾف، يفال يؽقن إيطا ُيعدثَ 
(3)

 ت

 ققل ا ـ مالؽ و ؾك يذا الؿـقال تجاوزت الدـثقفات العرورقّة لؾ 
ّ
  ـقة "ط  اب  –لاةثل

 :" سؿا  الػا ؾقـ والصػات الؿلثّفة هبا

 يَفِعتتْؾ ل يَفُعْؾتتُ  وَ َوْيتتَق َقؾِقتتٌؾ يفِتت

 

 

 

 ى َ تتتْؾ قَِقاُستتتُف يَفِعتتتْؾ َرْقتتتَر ُمَعتتتدًّ  

 

 

 

                                                 

(1)  
ّ
 ت448، ص2ج: الؿؼاصد اللايفقة، اللاةثل

 ت514، ص5: جكػسف (2)

 ت557-556، ص4: جكػسف (3)
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وإن  دا مقيًؿا  قققع الـامؿ ط تؽرار الؼايفقة  سث  تؼققديا، يفؼد اكدػك اللارح  دػسقر  ـا  الؼايفقدقـ 

و)يَفِعٌؾ( ط كالمف  ـا  الصػة، و)يَفِعَؾ( ط اللطر قثؾف  ـا  الػعؾت وم ال ذلؽ: َوِجَع يففق َوِجٌع، "اواًل: ق

"تتت يففق يَفِزعٌ  وَحثَِط يففق َحثٌِط، َوَوِجَؾ يففق َوِجٌؾ، ويَفِزعَ 
(1)

ت وٓ يخػك الػره  قـ الثـقدقـ:  ـقة الػعؾ 

 يؿ  قـ لػَظقفؿا ط قايفقة مؼقّدة  سؽـ  آخريؿاتو ـقة الصػة الؿلثّفة،  ؾك ررؿ الدلا ف الؿق

 التضنني: -8
ه رر ان،  حديؿا يؼدصر  ؾك الؼايفقة  لن تدعّؾؼ قايفقة  ق   ثق  آخر يدّؿؿفا  ّ ط حدِّ

لؾدضؿقـ العرورل

تركقثًا ودٓلًة، والضرب ال اين يدّسع  ا دعاد تعالؼ الثقدقـ  ـ الؼايفقة، مع تخػقػ ِيّدتف، يفقؽقن الالحؼ 

اًل لؾسا ؼم ًرا  و مػصِّ ـفؿا مػسِّ
(2)

ؾ آخدصاص ط تصـقػف والحؽؿ  ؾقف، ت وقد اخدؾػ العؾؿا  و ي

يفؿـفؿ مـ جعؾف  قثًا وقثًحا، ومـفؿ مـ صّرح  لكّف لقس  قثًا، ومـفؿ مـ اكدػك  عدم ذكره ط العققب، "

ومـفؿ مـ صـّػف  قـ العق  وكؼقضف  و  قـ الؼثح والحسـ، ومـفؿ مـ يفّرع ط تصـقػ قثحف يفجعؾف 

"درجات  عضفا يفقه  عض
(3)

 ت 

 ررورًة ط  اب وط يرح  لػقّ 
ّ
  ؾك وققع الدضؿقـ العرورل

ّ
حقا  "الققػ"ة ا ـ مالؽ كثّف اللاةثل

 قال الـامؿ:

ةَ  َ ْو َ ْيتتتِؿؿِ  تتتؿَّ  ِعػاقِتتتْػ ُمْضتتت َ وْ  الضَّ

 

 

  إِْن َقَػتتتاَ ؾِتتتقاًل  ا َ وْ َمتتتا َلتتتقَْس َيْؿتتتزً  

ًكتتتتتتتت   َوَحَرَكتتتتتتتتاٍت اْكُؼتتتتتتتتاَل  ،اُمَحرَّ

 

 

ـْ ُيْحَظتتتتتاَل   ـٍ َتْحِريُؽتتتتتُف َلتتتتت
 لَِستتتتتاكِ

ًكا) :وققلف"يفؼال اللارح:   ؼ قايفقة الثق  ويق تعؾُّ ، ارتؽ  يفقف الدضؿقـ الؼثقح ط الؼقاط (إِْن َقَػا تتت ُمَحرَّ

                                                 

 ت374-373، ص4: جكػسف (1)

ت 377-376: هنايتة الرارت ، صت واإلستـقّي 166: الؽتاط ط العتروض والؼتقاط، صاكظر: الخطق  الدربيزّي  (2)

 )رؿـ(ت  51، ص7والخؾقؾ: كداب العقـ، ج

(3)  
ّ
ة ، مجؾّ "اسدؼصا  ورؤية جديدة"ويقايده ط كد  الرتاث  دت حاتؿ محّؿد محّؿد مصطػك: الدضؿقـ العرورل

 ت5300-5298ت واكظر: ص5319م، ص2014، يـاير 8، م 29ة دار العؾقم، جامعة الؿـقا، عقّ كؾّ  ة،الدراسات العر قّ 
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وم ؾف مـ كالم العرب ققل الـا غة ، ؿا  عده
(1)

: 

 قؿٍ ِؿتتتتَ  َ َؾتتتك ارَ ِجَػتتتالْ  َوَرُدوا َوُيتتتؿْ 

 

 

 

 إِكِّتتتل اظَ ُ َؽتتت مِ قْ َيتتت اُب حَ ْصتتت َ  َوُيتتتؿْ  

ـَ َمتتتقَ  َلُفتتتؿْ  َيتتتِفْدُت    اٍت اِدقَ َصتتت اةِ

 

 

 مِـِّتتتلَيتتتِفْدَن َلُفتتتْؿ  ِِصتتتْدِه اْلتتتُقدِّ  

الـامؿ يذا الدضؿقـ الؼثقح  ا ما يسدعؿؾوك قرً  تل الثق   الثق  ال اينو حسـ الدضؿقـ تعؾُّؼ  وّ  

"لؾضرورة
(2)

 ت  

 مـ تؾؽ الؽ رة سقى يذا الؿقرع، الذي قطع يفقف 
ّ
ؼثح ما ارتؽثف   - ؾك رقر  ادتف  –ولؿ ُيربز اللاةثل

ف  لّن كؾؿة الروّي محّؾ الققػ وآسرتاحة، يفنذا كاك  "صاح  الـظؿ، وقد  زاه إلك الضرورةت  وُوجِّ

"مػدِؼرة لؿا  عديا لؿ يصّح الققػ  ؾقفا
(3)

: إذ يدسث  آيفدؼار ط إحداث تقّتر  قـ الققػة العرورقّة 

والققػة الدٓلقّة
(4)

 لحّد ا"، وُيـثئ  ـ 
ّ
 تتت، يفدؽقن رقاع مقسقؼل

ّ
لؼايفقة، حقا يذوب اسدؼاللفا الـغؿل

سؽدة الؼايفقة رقر وارحة لقجقد وصؾة كطؼقّة  قـ الثق  إّول والذي يؾقفت ويذا القرود يخضع لدصّقر 

"إكلادّي يصثح مطؾثًا ط  عض إحقان
(5)

 ت

 لؾدغّؾ   ؾك يذه ال غرة، والدقيفقؼ  قـ الققػدقـ دون إخالل  ا
ّ
إليؼاع  و الؿعـك، إكّف مطؾ  إ دا ل

خايفدة وارحة ط وق  واحد، يففل وارحة ٓكدفا  الثق   ـديا والققػ "وحقـئذ تصثح كؾؿة الؼايفقة 

 ؾقفا، ويل خايفدة لعدم اسدؼاللفا واحدقاجفا لؿا  عديا، مّؿا يديفع الؼارئ إلك  ن يعطقفا كغؿة ط الؼرا ة 

                                                 

ـ القايفر، لؾـا غة الذ قاينّ  (1) ْدِر مِـِّل(ت اكظر: ديقان الـا غة الذ قاينّط ديقاكف، ورو م ، اية اللطر إخقر يفقف: )َ َتقْدُُفْؿ  ُِقدِّ الصَّ

 ت128-127ص

(2)  
ّ
 ت70-69، ص8، جاللايفقة: الؿؼاصد اللاةثل

(3)  
ّ
 ت271: العققن الغامزة، صالدمامقـل

  حدّك  نّ  (4)
ّ
 "ؾ تؿام الؿعـكتؿام وزن الثق  قث"ر ط تعريػ الدضؿقـ  العروض، يففق  الدـقخل

ّ
: ،   ق يعؾل الدـقخل

ويق  ن يطقل الؿعـك  ـ  ن يحدؿؾ العروض تؿامف ط  ق  واحد، "ت ووسؿف قدامة  الؿثدقر، 193كداب الؼقاط، ص

 ت209ت قدامة  ـ جعػر: كؼد اللعر، ص"يفقؼطعف  الؼايفقة، ويدّؿف ط الثق  ال اين

 ت96، 92م، ص2004ار رري ، الؼايرة، ، ددت  حؿد كلؽ: الؼايفقة تاج اإليؼاع اللعرّي  (5)
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"ُتلعر  عدم الققػ الؽامؾ  ؾقفا وآسدغـا  هبا
(1)

 ت

ومـ كاحقة  خرى قد ُيـظر لؾدضؿقـ كظرة مخدؾػة تغّض الطرف  ـ وحدة الثق ، و خاّصة ط اللعر 

يثدو  ّن الدضؿقـ يـا يـفض  قمقػة لفا يفا ؾقدفا ط سقاه الـّص "القجداينّ، يفػل  قدَل الـا عة السا َؼقـ 

ة، ولذلؽ يفنّن اللا ر  راد اللعرّي الذي وردت يفقف، يفؼد ورد يذان الثقدان رؿـ سقاه الؿػاخرة الؼثؾقّ 

 ن يربز دوره ط يذه الؿػاخرة، يفجعؾ رؿقر الؿدؽؾؿ )إكا( يليت لقحدّؾ الؼايفقة: وذلؽ مـ  جؾ  ن 

"يؾػ  كظر أخريـ إلك ذاتف
(2)

 ت

 
ّ
ًدا ط الؿعـك مع دوريا اإليؼا ل الذي ُيربز جرس  -ويؽذا تؽقن الققػة مؼصقدة: لدحؼِّؼ دوًرا محدَّ

اّصة  ـدما تؽقن مصحق ة  الـرب والدـغقؿ ط كؾؿة الؼايفقة، ويق ما يجذب اكدثاه الؿسدؿع، و خ -الروّي 

يعطقف معـًك مخدؾًػا تتت، معـًك  ك ر ك ايفًة، و ك ر إمداً ا، و ك ر كلًػا  ـ إ ؿاه الثعقدة "و

"لإلكسان
(3)

د ت يفاإليؼاع يلقر إلك  دد مـ الدٓٓت ط الؼصقدة، تدـّقع ما  قـ سطحقّة  و ؿقؼة، يفقمكِّ

معـًك  و يؽلػ  ـ ماللف،  ؿا يعؽس الظروف آجدؿا قّة والـػسقّة ورقريا مـ السقاقات الدل ُيـدَ  

يفقفا
(4)

 ت

رقر  ّن يذه الـظرة تصطدم  طثقعة الؿـظقمات العؾؿقّة، يفقصع  الدضؿقـ  ؾك ةاّلهبا الحّػاظ، الذيـ 

                                                 

(1)  
ّ
م، 1990ي 1410، 1، مؽدثتة الختاكجل، الؼتايرة، طدت محّؿد حؿاستة  ثتد الؾطقتػ: الجؿؾتة ط اللتعر العر تل

 ت184ص

(2)  
ّ
ـ العرورل ،  حا مـلقر "دراسة ط الؿػفقم والقمقػة"ط يعر إ لك  دت مقسك سامح ر ا عة: مايرة الدضؿق

 ت79م، ص1996ي 1416(، 1)أداب  8سعقد، الرياض، م  ة جامعة الؿؾؽ ؿجؾّ 

 د الثحراوّي دت سقّ  (3)
ّ
ة، الفقئة ، سؾسؾة دراسات  د قّ "ةمحاولة إلكداج معريفة  ؾؿقّ " : العروض وإيؼاع اللعر العر ل

 ت135م، ص1993ة لؾؽداب، الؼايرة، ة العامّ الؿصريّ 

 ت و دت حاتؿ محؿد محؿد مصطػك137-135اكظر: كػسف، ص (4)
ّ
ويقايده ط كدت  الترتاث،  : الدضؿقـ العرورل

د القققف ط مقارع الؿـلد قد يدعؿّ  جاه آخر يعؽس مدى العالقة  قـ الؿعـك واإليؼاع يفننّ ت وط اتّ 5306-5302ص

ـ حلق الثق   و قايفقدف، ويـقّ معقّ  ـ الصعقد والفثقط، ويذا يحداج إلك دقّ ـة م ـ اخدقارت اكظر: دت إ رايع الـغؿة  ق قؿ ة وحس

 ت172-168م، ص1952، 2ة، الؼايرة، ط كقس: مقسقؼك اللعر، مؽدثة إكجؾق الؿصريّ 
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 و معـاهت ومـ ثّؿ يفنّن الحؽؿ  ؾك الدضؿقـ يفقف قدر  يسدحسـقن ترديد الثق  الؿسدؼّؾ  ػؽرتف  و ُحؽؿف

ه وذوه الؿدؾؼل وإ داع اللا ر، و ا كامـ ط "مـ الـسثقّة يخضع لحدِّ مػداح الحؽؿ  ؾك الدضؿقـ حؼًّ

ه ذلؽ إذا  جادت يفؾقس  قثًا  ن تؽقن إ قات آخًذا  عضفا  ُحَجِز  عض، مادام  ققل ا ـ ريقؼ: وٓ يضرُّ

 الدعثقر مدّسًؿا  
ّ
"الجقدة  عقًدا  ـ الدؽّؾػ والدعؼقد الؾػظل

(1)
 ت 

  

                                                 

ثاع وآ دداع، دار رري ، الؼتايرة، ط (1) ت 305م، ص2005ي 1426، 4دت يعثان صالح: مقسقؼك اللعر  قـ آتِّ

ه ذلتؽ إذا " ، حقا قال  ـ الدضؿقـ وإن وّسع اللا ر  قـ  قدقتف:172، ص1واكظر: ا ـ ريقؼ: العؿدة، ج وٓ يضترُّ

ـ اللعر مثـقًّا  عضف  ؾك  عض، و كا اسدحسـ  ن يؽقن كّؾ "ت ثؿ  حالف إلك الذوه يفؼال: " جاد ـ يسدحس ـ الـاس م  وم

 ّٓ  ط مقارتع معرويفتة م تؾ  ق  قاوًؿا  ـػسف ٓ يحداج إلك ما قثؾف، وٓ إلك ما  عده، ومتا ستقى ذلتؽ  ـتدي تؼصتقر، إ

 ت262-261، ص1ت كػسف: ج" ـا  الؾػظ  ؾك الؾػظ  جقد يـالؽ مـ جفة السرد الحؽايات وما ياكؾفا: يفننّ 
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 ةـــخلامتا
 الزاخر  ػـقن العر ّقة، التذي وستؿف صتاحثف  الؿؼاصتد 

ّ
 رب الثحا  حر إلػّقة ط يُفْؾؽ يرح اللاةثل

ؾع مـف  ؾك ك قر مـ  سترار  ؾتؿ مطالعف لقطّ  ولعؿري إنّ "اللايفقة ط يرح خالصة الؽايفقة، وقال  ـف: 

"الللنيفاوـ سقثقيف ورقره مـ  ؾؿا  يذا الؾسان، ود
(1)

، وقد كان مّؿا مػرت  ف مـف تـثقفاتف العرورّقة 

 الدل يفاه هبا رقره مـ ُيّراح إلػّقة، وكاك  الـداو  الؿسدخؾصة مـفا  ؾك الـحق أيت:

 ط  ثـا  يرحف ٕلػّقة ا ـ مالؽ، وقد ترّكزت تـثقفاتف الؿ -1
ّ
  القزن العرورل

ّ
دعّؾؼة هبذا ايدّؿ اللاةثل

الؼسؿ ط مؼامقـ،  حديؿا  ـد تصـقػف لأللػّقة ط مقزان اللعر وتحديد  حريا، وأخر  ـد حدي ف 

  ـ الضرورات الدل وقػ  ؾقفا ط الـظؿ  و ط اللقايد اللعرّية الدل اسدعان هبا ط يرحفت
 تػسقر كؾؿة إلػّقة  ـد الـامؿ  الـسثة إلك  لػ مزدوج: ٕ -2

ّ
ّكف يرى إلػّقة مـ ملطقر رّجح اللاةثل

الرجزت وقد يرجع حؽؿف يذا إلك اجدؿاع  ّؾة الؼطع ط العتروض والضترب ط مقارتع ك قترة متـ 

 إلػّقة، ط حقـ  ّن تاّم الرجز يّدسؿ  لّن  رورف صحقحة، سقا   كان رر ف صحقًحا  م مؼطقً ات
الـامؿ قصد لزوم ما ٓ يؾزم مـ الدصريع ٓ وجف ط مقزان اللعر لعّد إلػّقة مـ تاّم الرجز سقى  ّن  -3

تؾ  ن كؼتقل ط ستؿة  يفقفا كّؾفا، يفحقـئذ يصّح وققع الؼطع ط العروض مـ  جؾ الدصريع، ولذا يػضَّ

 الرجز:  رورف صحقحة ما لؿ يؼصد اللا ر الدصريع، يفنن صّرع جا ت العروض مـاسثة لؾضربت
  ـ تـّقع مسالؽ الـامؿ ط إ -4

ّ
لػّقة ٕجتؾ التقزن، كحتق: قصتر الؿؿتدود، كلػ  تـثقفات اللاةثل

 ورع الظاير مقرع الؿضؿر، والؿضؿر مقرع الظاير،والحذف، والزيادة، والدؼديؿ والدلخقر، و

 والدعثقر  ؽؾؿة رقر ياوعة،  و  ؾغة كادرة، والدـؽقر، واإلسؽان، ووصؾ الؼطع، وقطع القصؾت
 لأللػّقة  ؾك ر -5

ّ
ـَ  دت الضرورة اللعرّية ط يرح اللاةثل  س الؿساوؾ الدل خالػ يفقفا اللتارُح ا ت

مالؽ، وذلؽ  ؾك رقر  ادتفت وقد تثّقـ  ّن مذي  ا ـ مالؽ ط الضرورة يضقؼ  ؾتك صتاحثف  ـتد 

  ؾك رعػ يذا الؿذي  ط الـظؿ يفحست ،  تؾ 
ّ
تطثقؼف  ؾك  لػّقدف، ولؿ تـحصر تـثقفات اللاةثل

                                                 

(1)  
ّ
 ت494، ص9: الؿؼاصد اللايفقة، جاللاةثل
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ـ مالؽ  ؿ  و اسدعان هبا اللارح كػسف: لقظفر  نّ امدّدت إلك اللقايد اللعرّية الدل تعامؾ معفا الـام ا 

 ط الضرورةت ؾكاقض  صؾف الذي  ّص 
، وقتد تـّق ت  تـثقفاتتف الؿدعّؾؼتة هبتا ط يترح إلػّقتة،  -6

ّ
ا وايفًرا مـ ايدؿام اللتاةثل كال  الؼايفقة حظًّ

ك يفلؿؾ   كقا فا، و عض لقازمفا مـ الحروف والحركات، و عض  ققهبات يفؿـ حرويففا كّثتف  ؾت

الروّي والقصؾ والردف والدلسقس، ومـ حركاصا كّثف  ؾك الدقجقف واإليثاع، ومـ  ققهبا كّثف  ؾك 

 السـاد واإليطا  والدضؿقـت
تـّق   الؼايفقة ط  لػّقة ا ـ مالؽ مـ جفة حرف الروّي، يفظفر يفقفا قسؿايا: الؿؼّقد والؿطؾؼ، ومـ  -7

  الؿترتادفت وقتد صتّرح اللتاةثل  ققتقع جفة حركات حرويففا مجدؿعة، يفظفرت  كقا فا  اسد ـا

الؿددارك والؿرتاك ، وم ّؾ لفؿا مـ الـظؿ، ثّؿ  يار إلك احدؿال وققع الؿدؽاوس، يفؿّ ؾ لف الثحا 

 مـ الـظؿ، وزاد وققع الؿدقاتر مع الدؿ قؾ لفت
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 املصادر واملرادع
 مت1952، 2طة، الؼايرة، : مقسقؼك اللعر، مؽدثة إكجؾق الؿصريّ ) تد( إ رايقؿ  كقس 

  ،ا ـ الحاج : اإليضاح ط يرح الؿػّصؾ، تحؼقؼ:  تدت إ رايقؿ محّؿتد  ثتد اهلل، دار ستعد التديـ

 مت2005يت 1425، 1دملؼ، ط

  دراستة وتحؼقتؼ: ا ـ الحاج : اللايفقة ط  ؾؿ الدصريػ، ويؾقفا القايفقة كظتؿ اللتايفقة لؾـقستارّي ،

 مت1995يت 1415، 1مة، طة الؿؽرّ ة، مؽّ قّ حسـ  حؿد الع ؿان، الؿؽدثة الؿؽّ 

  ّ1ان: الػصقل ط الؼقاط، تحؼقؼ: دت محّؿد  ثد الؿجقد الطقيؾ، دار رري ، الؼايرة، طا ـ الدي ،

 مت2006

  ّ3ستة الرستالة،  قتروت، طاج: إصقل ط الـحق، تحؼقؼ: دت  ثد الحستقـ الػدؾتل، ممّس ا ـ السر ،

 مت1996 ي1417

  ّا ـ مالؽ، تحؼقؼ: محّؿد  استؾ  قتقن الستقد، دار الؽدت   ةا ـ الـامؿ: يرح ا ـ الـامؿ  ؾك  لػق

 مت2000ي 1420، 1ة،  قروت، طالعؾؿقّ 

  ـ  ّري: كداب الدـثقف واإليضاح  ّؿا وقع ط الصحاح، تحؼقؼ:  ثد العؾقؿ الطحاوّي و ثد السالم  ا 

 مت1981، 1ة العاّمة لؾؽداب، الؼايرة، طيارون، الفقئة الؿصريّ 

  يتروح "للتايفقة ا تـ الحاجت ، مـلتقرة رتؿـ كدتاب  يرح الجار ردّي ا ـ جؿا ة: حايقة  ؾك

ة، ، رثطفا وا دـك هبا: محّؿد  ثد السالم يايقـ، دار الؽد  العؾؿقّ "اللايفقة ط الدصريػ والخطّ 

 مت2014يت 1435، 1 قروت، ط

  ّل: الخصاوص، تحؼقؼا ـ جـ:  
ّ
، 4، طة لؾؽدتاب، الؼتايرةة العامّ ار، الفقئة الؿصريّ الـجّ  محّؿد  ؾل

 مت1999

  ّا ـ جـ 
ّ
ي 1395، 1يفريتقد، دار الترتاث، الؼتايرة، ط ل: مخدصر الؼقاط، تحؼقؼ: دت حسـ يتاذلل

 مت1975

  
ّ
ـ دريد: جؿفرة الؾغة، تحؼقؼ: رمزي مـقر الثعؾثؽل  مت 1987، 1، دار العؾؿ لؾؿاليقـ،  قروت، طا 



 

 6::9  
 

 دامعة األزيــــر                                                                                                                  جملة الفرائد يف البحوخ اإلشالمية والعربية

 ل التديـ  ثتد الحؿقتد، دار ا ـ ريقؼ: العؿدة ط محاسـ اللعر وآدا ف وكؼده، تحؼقؼ: محّؿد محقت

 تم1981 تي1401، 5الجقؾ،  قروت، ط

  ّـ سقده: الؿحؽؿ والؿحقط إ ظؿ، تحؼقؼ: دت  ثد الحؿقد يـداوي، دار الؽد  العؾؿق ة،  قروت، ا 

 مت2000 تي1421، 1ط

  ّحّؼؼفتا وختدمفا: "الؿسّؿاة الخالصة ط الـحق"ة ا ـ مالؽ ط الـحق والدصريػ ا ـ مالؽ:  لػق ،

 تتي1428ن  ـ  ثد العزيز  ـ  ثد اهلل العققين، مؽدثة دار الؿـفاج لؾـلر والدقزيع، الرياض، سؾقؿا

  ّد، و دت محّؿد  دوي الؿخدقن، دار يجتر، ا ـ مالؽ: يرح الدسفقؾ، تحؼقؼ: دت  ثد الرحؿـ السق

 مت1990 تي1410، 1الجقزة، ط

  
ّ
 حؿتد حست  اهلل ويايتؿ محّؿتد الؽثقتر ومحّؿتد  ا ـ مـظقر: لسان العرب، تحؼقتؼ  ثتد اهلل  ؾتل

 
ّ
 ، دار الؿعارف، الؼايرة، دتتتاللاذلل

  ؾ، قّدم لف وورتع يقاملتف ويففارستف: دت إمقتؾ  تديع يعؼتقب، دار الؽدت  ا ـ يعقش: يرح الؿػّص

 مت2001 تي1422، 1ة،  قروت، طالعؾؿقّ 

  
ّ
ـ العرورل زايد و  ت يالل : الجامع ط العروض والؼقاط، حّؼؼف وقّدم لف: دت زيقر رازي   ق الحس

 مت1996  ي1416، 1كاجل، دار الجقؾ،  قروت، ط

  الـقادر ط الؾغة، تحؼقؼ ودراستة: دت محّؿتد  ثتد الؼتادر  حؿتد، دار اللتروه،   ق زيد إكصارّي :

 مت1981 تي1401، 1الؼايرة و قروت، ط

  
ّ
دار الؽدت  ، مطثعتة 2، طالترؤوف: كداب الؼقاط، تحؼقؼ: دت محّؿد  تقين  ثتد   ق يعؾل الدـقخل

 مت2003 تي1424ة، الؼايرة، والقثاوؼ الؼقمقّ 

 مت2004، دار رري ، الؼايرة، : الؼايفقة تاج اإليؼاع اللعرّي ) تد(  حؿد كلؽ 

 1إخػش: كداب الؼقاط، تحؼقؼ:  حؿد رات  الـّػاخ، دار إماكة، مطا ع دار الؼؾتؿ،  قتروت، ط ،

 مت1974 تي1394

  
ّ
ة لؾـلتر ودراسة: دت  ثد الؿحسـ يفتراج الؼحطتاين، اللتركة العر ّقت: كداب الؼقاط، تحؼقؼ اإلر ؾل
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 مت1997ي 1417، 1والدقزيع، دتن، ط

  
ّ
، 1: الؽاط القاط  عؾؿ الؼقاط، تحؼقؼ:  دكان  ؿر الخطق ، دار الدؼتقى، دملتؼ، طإسػرايقـل

 مت2009ي 1430

  صتالح، دار الجقتؾ، : هناية الرار  ط يترح  تروض ا تـ الحاجت ، تحؼقتؼ: دت يتعثان اإلسـقّي

 مت1989 ي1410، 1 قروت، ط

 5امرؤ الؼقس: ديقان امرئ الؼقس، تحؼقؼ: محّؿد   ق الػضؾ إ رايقؿ، دار الؿعارف، الؼايرة، ط ،

 مت1990

  ،جرير: ديقان جرير  لرح محّؿتد  تـ حثقت ، تحؼقتؼ: دت كعؿتان محّؿتد  متقـ ةتف، دار الؿعتارف

 مت1986، 3الؼايرة، ط

 دت( طػكحاتؿ محّؿد محّؿد مص( 
ّ
اسدؼصا  ورؤية "ويقايده ط كد  الرتاث  : الدضؿقـ العرورل

 مت2014، يـاير 8، م 29العؾقم، جامعة الؿـقا، ع ة دارقّ ة، كؾّ ة الدراسات العر قّ ، مجؾّ "جديدة

  
ّ
 تيت1418، مؽدثتة أداب، الؼتايرة، "ة جديتدةدراستة صتقتقّ ": الؼايفقتة ) تد( كؿال التديـ حازم  ؾل

 مت1998

 ثا  : ديقان حّسان  ـ ثا  ، حّؼؼف و ّؾؼ  ؾقتف: دت ولقتد  ريفتات، دار صتادر،  قتروت،  حّسان  ـ

 مت2006

  الؽاط ط العروض والؼقاط، تحؼقؼ: الحّساين حسـ  ثد اهلل، مؽدثة الخاكجل، الخطق  الدربيزّي :

 مت1994 تي1415، 3الؼايرة، ط

 قؿ الستامراول، سؾستؾة الؿعتاجؿ الخؾقؾ: كدتاب العتقـ، تحؼقتؼ: دت مفتدي الؿخزومتل و دت إ تراي

ة لؾدقزيتع واإل تالن، وزارة ال ؼايفتة واإل تالم، ة، الدار القةـقّ ة العامّ والػفارس، دار اللئقن ال ؼايفقّ 

 مت1986، 2 غداد، ط

  
ّ
: العققن الغامزة  ؾك خثايا الرامزة، تحؼقؼ: الحّستاين حستـ  ثتد اهلل، مؽدثتة الختاكجل، الدمامقـل

 مت1994 تي1415، 2الؼايرة، ط
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  ة، : الحايقة الؽتربى  ؾتك متدـ الؽتاط ط  ؾَؿتل العتروض والؼتقاط، الؿطثعتة الؿقؿـّقتالدمـفقرّي

 تتي1307الؼايرة، 

  ديقان العّجاج" 
ّ
، تحؼقؼ: دت  ثد الحػقظ السطؾل، "ويرحف رواية  ثد الؿؾؽ  ـ قري  إصؿعل

 مت1971مؽدثة  ةؾس، دملؼ، 

  
ّ
، حّؼؼفؿا ورتثط رريثفؿتا ويترح يقايده لؾثغدادّي : يرح يايفقة ا ـ الحاج ، مع يرح الررل

مثفؿفؿا: إساتذة: محّؿد كقر الحسـ، ومحّؿد الزقراف، ومحّؿد محقل الديـ  ثد الحؿقتد، دار 

 مت1982 تي1402ة،  قروت، الؽد  العؾؿقّ 

  :رؤ ة  ـ العّجاج: ديقان رؤ ة  ـ العّجاج، رؿـ مجؿقع  يعار العرب، ا دـك  دصحقحف وترتقثتف

، دار ا ـ قدقثة، الؽقي ، دتتتولق
ّ
 ؿ  ـ القرد الربوسل

  ّيرح  يعار الفذلققـ، حّؼؼف:  ثد السدار  حؿد يفراج، راجعف: محؿقد محّؿد ياكر، مؽدثة رّي السؽ :

 مت1965 تي1384دار العرو ة، الؼايرة، 

 ي 1408، 3سقثقيف: الؽداب، تحؼقؼ ويرح:  ثد السالم محّؿد يارون، مؽدثة الخاكجل، الؼايرة، ط

 مت1988

  ّتد( د الثحراوّي سق ( 
ّ
، سؾستؾة "ةمحاولتة إلكدتاج معريفتة  ؾؿّقت" : العروض وإيؼتاع اللتعر العر تل

 مت1993ة لؾؽداب، الؼايرة، ة العامّ ة، الفقئة الؿصريّ دراسات  د قّ 

  
ّ
: الؿؼاصد اللايفقة ط يرح الخالصة الؽايفقة، تحؼقؼ: دت  ثد الرحؿـ  ـ سؾقؿان الع قؿقـ اللاةثل

 وآخري
ّ
متة، ة الؿؽرّ الؼترى، مّؽت ة، جامعة  مّ ، معفد الثحقث العؾؿقّ ـ، مركز إحقا  الرتاث اإلسالمل

 م،2007 تي1428، 1ط

 مت2005 ي1426، 4: مقسقؼك اللعر  قـ آتِّثاع وآ دداع، دار رري ، الؼايرة، ط) تد( يعثان صالح 

 ّؾك  لػّقة ا ـ مالت الصّثان: حايقة الصّثان  ؾك يرح إيؿقين  
ّ
، ؽ، ومعتف يترح اللتقايد لؾعقـتل

 ة، الؼايرة، دتتتتحؼقؼ: ةف  ثد الرؤف سعد، الؿؽدثة الدقيفقؼقّ 

  ّتتي1321، 2ة، الؼايرة، طالصّثان: يرح الصّثان  ؾك مـظقمدف ط العروض، الؿطثعة الخقري 
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  ،مت1972 ادل جاسؿ الثقايت: يعر ققس  ـ زيقر، مطثعة أداب، الـجػ 

  :ل يعر  ثد الرحؿـ  ـ حّسان إكصتاري، جؿتع وتحؼقتؼ: دت ستامل مّؽت ثد الرحؿـ  ـ حّسان

 مت1971العاين، مطثعة الؿعارف،  غداد، 

  القاط ط  ؾؿل العروض والؼقاط، تحؼقؼ ودراسة صثاح يحقك إ رايقؿ  ا امر، إيراف: العثقدّي :

-1419مة، ة الؿؽرّ ، مؽّ الؼرى ة، جامعة  مّ ة الؾغة العر قّ قّ دت صالح جؿال  دوي، رسالة ماجسدقر  ؽؾّ 

 يت1420

  
ّ
، 3ار و حؿد يقسػ كجايت،  الؿ الؽد ،  قروت، طالـجّ  الػّرا : معاين الؼرآن، تحؼقؼ: محّؿد  ؾل

 مت1983 تي1403

 ة، قدامة  ـ جعػر: كؼد اللعر، تحؼقؼ وتعؾقؼ: دت محّؿد  ثتد الؿتـعؿ خػتاجل، دار الؽدت  العؾؿّقت

  قروت، دتتت

 مت1967 ـ الخطقؿ، تحؼقؼ: دت كاصر الديـ إسد، دار صادر،  قروت،  ققس  ـ الخطقؿ: ديقان ققس 

  ،مت1971 تي1391ُك ّقر  ّزة: ديقان ُك ّقر  ّزة، جؿعف ويرحف: دت إحسان  ّثاس، دار ال ؼايفة،  قروت 

 تد( محّؿد حؿاسة  ثد الؾطقػ ( 
ّ
ي 1410، 1، مؽدثة الخاكجل، الؼايرة، ط: الجؿؾة ط اللعر العر ل

 مت1990

 دار اللروه، الؼايرة، "ةدراسة ط الضرورة اللعريّ ": لغة اللعر ) تد( ّؿد حؿاسة  ثد الؾطقػمح ،

 مت1996 تي1416، 1ط

  ّالؿقّيح ط مآخذ العؾؿا   ؾك اللعرا ، تحؼقؼ وتؼديؿ: محّؿد حسقـ يؿس الديـ، دار الؿرز اين :

 مت1995ي 1415، 1ة،  قروت، طالؽد  العؾؿقّ 

 ـ العرورل ط يعر إ لك () تد مقسك سامح ر ا عة ، "دراسة ط الؿػفقم والقمقػة": مايرة الدضؿق

 مت1996ي 1416(، 1)أداب  8ة جامعة الؿؾؽ سعقد، الرياض، م  حا مـلقر  ؿجؾّ 

 ّتحؼقؼ: محّؿد   ق الػضؾ إ رايقؿ، دار الؿعتارف، الؼتايرة، : ديقان الـا غة الذ قاينّالـا غة الذ قاين ،

 مت1985، 2ط
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 وضوعاتفًرس امل

 المحتويات

 1509 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتصالؿؾخّ 

 1511 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متتتةمؼدّ 

 1512 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالدؿفقد

 1514 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل: تـثقفات القزنالؿثحا إوّ 

 ًٓ  1514 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إلػقّة ط مقزان اللعر - ّو

 1518 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت اللعرالقزن وررورا -ثاكقًا

 1528 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الؿثحا ال اين: تـثقفات الؼايفقة

 1528 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  كقاع الؼايفقة: -1

 1531 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الروّي والقصؾ -2

 1536 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الردف -3

 1537 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الدلسقس -4

 1540 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الدقجقف -5

 1542 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اإليثاع -6

 1544 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اإليطا  -7

 1547 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الدضؿقـ -8

 1551 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالخاتؿتتتة

 1553 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الؿصادر والؿراجع

 1558 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يففرس الؿقرق ات

 

 


