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 (3) 

مبل٣ّمآماظّٕري٤ّماظّٕحؿمل٣ّ

م

مععملّٓعة

اإلغلذملانمعذملامٕمؼضملػملذمل٣ّعمواظزملذملالةمواظلذملالممممممممسػمّلذمل٣ّمبذملاظعملػمل٣ّعمسػمّلذمل٣ّمممىمٓماظّٔمايؼملّٓ

سػمل٧ّمخامتمأغؾؿملائ٥ّموردػمل٥ّمدؿملّٓغامربؼملّٓمب٤ّمسؾّٓمآعموسػمل٧ّمآظ٥ّموصذملقؾ٥ّموعذمل٤ّمعؾذملّٝمممم

مػّٓاهمإديمؼ٦ّمماظّٓؼ٤ّ.

م:وبضملّٓ

أحذملّٓماٌؿملذملّٖاغنيماظػملذملّٔؼ٤ّمؼذمل٦ّزنمبؾملؼملذملاماظرملذملضملّٕعموأحذملّٓمأػذمل٣ّممممممممم٧ّمسػمل٣ّماظعمل٦ّاصمصكملن

ؾملارعذمل٥ّعمموعذملّٓىمإععملذملانماظرملذملاسّٕموحّٔضذمل٥ّموعمممممرداءعذمل٥ّعمععملاؼؿملّٗمايغمل٣ّمسػمل٧ّمج٦ّدعذمل٥ّمأومم

اظغملالمما٦ٌّزونماٌعملظملذمل٧ّمضزملذملّٓطياعمصاظرملذملضملّٕمظذمل٥ّمممممم:وضّٓمسّٕعيفمضّٓاع٥ّمب٤ّمجضملظملّٕماظرملضملّٕمبفملغ٥ّ

مضابشملانمأدادانمالمؼضملّٓعيمذضملّٕطيامإذامصعملّٓمأحّٓػؼملاعمػؼملا:ماظ٦ّزنمواظعملاصؿملة.

اظعملذملّٓاع٧ّمسػملذمل٧ّماظعملزملذملؿملّٓةعمبذمل٢ّممممممةاظعملاصؿملةمأرػملعملتمسؽملذملّٓمذذملضملّٕاءماظضملّٕبؿملذملمممموِّػؼملؿملة

مسػمل٧ّمص٤ّماظرملضملّٕعمؼعمل٦ّلمذاسّٕػ٣ّ:

م٧ّاغذملذملذملذملذملذملذملذملذملصػملؼملاماذؿّٓعيمداسّٓهمرعممممممم٦ّمذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملؼ٢ّعيمذملذملذملذملذملاظّٕعاؼةمطمأسػمّلؼمل٥ّ

م٧ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملصػملؼملامضالمضاصؿملةمػفاغممممممم٧ّممذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٣ّماظعمل٦ّاصذملذملذملذملذملذملصمْلسػملؼملؿ٥ّمغشيموط٣ّ

مد٦ّؼّٓمب٤ّمطّٕاع:٧ّماظرملاسّٕماىاػػملموؼعمل٦ّل

مأصادىمبؾملامدّٕبطيامع٤ّماظ٦ّحّ٘مغّٖساممامممممذملذملذملذملذملذملذملذملذملطفملمن٧ّمبفملب٦ّابماظعمل٦ّاصمؿملتِبَأ

مطضملبمب٤ّمزػري:ملوؼعمل٦ّ

مإذامعامث٦ّىمطضملبموص٦ّزمجّٕولممظػملعمل٦ّاص٧ّمذاغؾملامع٤ّمحي٦ّطؾملامصؼمل٤ّ
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  (4) 

م٢ّمعامؼؿؼملـ٢ّذملذملذملذملذملذملّٕمسؽملؾملامطذملذملذملذملذملصؿملعملزملمماذملذملذملذملذملذملذملذمل٤ّمعؿ٦ّغؾملذملذملذملذملذملذملذملذملحؿ٧ّمعػملؿملمغعمل٦ّعؾملا

مامعـ٢ّمعامأعؽملك٢ّذملذملذملذملذملذملذملذملعؽملك٢ّمعؽملؾملمالمعػملعمل٧ّمع٤ّماظؽملاسمذاسّٕطياممممممممطظملؿملؿ١ّ

ضملّٕبموايظملازمسػملذمل٧ّمسؼملذمل٦ّدمممعـؾؿملتمأوزانماظ٧ّمأدعيتماظعملاصؿملةمدورطيامطؾريطيامصموضّٓ

ظّٖسّٖسذملةمغصملذملاممممماهلّٓاعذملةماظرملضملّٕماظضملّٕب٨ّعموطاغتمدرسطيامحزملؿملؽملةمواضؿملةمع٤ّماحملذملاوالتمم

أنمعذملذملامعلذملؿضملؼملػمل٥ّماظضملذملّٕبمعذمل٤ّمعذملذملّٓاتمممم٧ّماظرملذملضملّٕموهشملذملؿمل٣ّمأرطاغذمل٥ّعموضذملذملّٓمذطذملّٕمابذمل٤ّمجؽملذملمممممم

مظػملرملذملذملضملّٕاظؿفملدذملذملؿملّٗمواظذملذملّٕدفمواظ٦ّصذملذمل٢ّمواًذملذملّٕوجمإمنذملذملامػذملذمل٦ّمسؽملاؼذملذملةمباظعملاصؿملذملذملةعمإذمطاغذملذملتمم

صكملغؾملذملذملام٧ّمؼعملذملذمل٦ّل:مادذملذملؿفؿملّٓواماظعملذملذمل٦ّاص٧ّمبذملذمل٤ّماِّسّٕابذملذملغصملاعطيذملاعموظػملؾؿملذملذملتماخؿؿاعطيذملذملاعموطذملذملانمام

مح٦ّاصّٕماظرملضملّٕ.

٧ّمعؿّٔوضذّٓاةماظرملضملّٕمومإدي٧ّمػّٔهماظّٓرادةمععملّٕؼبمسػمل٣ّماظعمل٦ّاص٧ّمصموأحاول

٧ّماِّدبمواظؽملعملّٓعمبضملؿملذملّٓطيامسذمل٤ّمايرملذمل٦ّمواظؿضملعملؿملذملّٓعمعذملّٝماٌؿملذمل٢ّمإديماِّدذملػمل٦ّبماظؿشملؾؿملعملذملمممممممم

عذمل٤ّمم٧ّمعضملؼملؿمل٠ّماظظملؾملذمل٣ّموحلذمل٤ّماالدذملؿؿملضملاب;مإذمإنماٌعملزملذملّٓمايعملؿملعملذملممممم٧ّمؼصيلؾمل٣ّمصىماظّٔ

ٌمورا إديمىمعذملذمل٤ّماىاغذملذملبماظؽملصملذملذملّٕمؿػملعمل٧ّءمػذملذملّٔهماظّٓرادذملذملةمػذملذمل٦ّمرباوظذملذملةماالغؿعملذملذملالمبذملذملا

سؽمل٥ّمحؿ٧ّمؼغملذمل٦ّنماظؿشملؾؿملذمل٠ّممممشؽمل٧ّالمىماجملالماظؿشملؾؿملعمل٨ّعموإنمطانماظؿفملصؿمل٢ّماظؽملصملّٕ

ممسػملؼملؿملةمرادكة.موصؾمل٣ّموسػمل٧ّمأد٧ّّٗمس٤ّموس

ممممممأدذملذملفمللماظلذملذملّٓادمواظؿ٦ّصؿملذملذمل٠ّعمواهلذملذملّٓىمواظّٕذذملذملادعمإغذملذمل٥ّمعذملذمل٤ّموراءماظعملزملذملذملّٓعممممموآ

موػ٦ّمحلؾؽملاموغضمل٣ّماظ٦ّطؿمل٢ّ.
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 (7) 

ماِّولماٌؾقث

ماظعملاصؿملةموعّٕطؿملؾؾملامع٤ّمطػملؼملةمأومأطـّٕمأومأض٢ّمعضملّٕؼّٟ

م

مأواًلم:معضملّٕؼّٟماظعملاصؿملةم

ماظػملطملة٧ّمصم-أم

 حف جف ٱُّٱ::مضظملامصالنظيماِّثّٕمضظمل٦ّطيامإذامعؾضمل٥ّمأومعؿؾضمل٥ّعموسػملؿملذمل٥ّمض٦ّظذمل٥ّمعضملذملاديمممؼعملال
طذملذمل٢ّمم٦ّضظملذملذملاء:ماخؿارػ٧ّغطيذملذملا:معؾضملذملذمل٥ّعموععملظملذملذمل٧ّماظرملذملذملمصالموععملظملذملذمل٧ّمع(1) َّ  حكجك مق حق مف خف

ماظضملؽمل٠ّعمؼصئّّطّٕموؼصيقملغعيثعموضّٓمميّٓعي.مّٕء:مخػملظمل٥ّعمواظعملظملا:معقملخ٧ّذ

اظرملضملّٕ:مجضمل٢ّمظ٥ّمضاصؿملةعموضظمّلاهمصالغطيا:مأعؾضمل٥ّمإؼاهعموؼصيعملذملالمضظمّلذمل٧ّمسػملذمل٧ّمأثذملّٕهمممممموضظمّل٧ّ

 مث زث رث يت  ىت نت مت زت ُّٱم:اظضملّٖؼذملّٖمماظؿؽملّٖؼ٧ّ٢ّمبظملالنعموص
بضملسملذملؾمل٣ّمممء٧ّوذبذملمعؿذملابّٝماظّٕدذمل٢ّعممم٧ّمعضملؽملم-ػؽملا-صاظؿعملظملؿملةم ع(2) َّ يث ىث نث

مإثّٕمبضملّٚ.

عؾذملّٓأمتؿقذملّٕكممم٧ّماظرملذملضملّٕ:مايذملّٕوفماظؿذملممم٧ّم:ماظعملظملاعموآخّٕمط٢ّمذ٨ّءعموصواظعملاصؿملة

آخّٕماظؾؿملت٧ّمؼػملؿمل٥ّمداطؽملنيمص
(3)

مض٦ّلمزػري:٧ّمعمعـ٢ّمطػملؼملةم"ؼّٔع٣ّ"مص

مؼ١ّمذامصسمل٢ّمصؿملؾك٢ّمبظملسملػمل٥ّمممممسػمل٧ّمض٦ّع٥ّمؼلؿطملؽمل٧ّمسؽمل٥ّموؼّٔع٣ّ.موع٤ّ

م

                                                           

 .ٖٙسورة اإلسراء : اآلية  (ٔ)

 .ٕٚسورة الحديد : اآلية  (ٕ)

 .ٜ٘ٚ، ٛ٘ٚص  ٕعجـ الوسيط: مادة "قفو" جالم (ٖ)
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  (8) 

م:صشملالحاال٧ّمصم-ب

أغؾملامايّٕصانماظلاطؽملانمم-صؿملؼملامأرىم-اظعملاصؿملةمبؿضملّٕؼظملاتمسّٓؼّٓةمأؼلّٕػامعضملّٕعيف

ىمآخّٕماظؾؿملتموعامبؿملؽملؾملؼملذملامعذمل٤ّمايذملّٕوفماٌؿقّٕطذملةمعذملّٝمايذملّٕفماٌؿقذملّٕكماظذملّٔمممممممم٧ّمص

مؼلؾ٠ّماظلاط٤ّماِّول.

آخذملذملّٕمم٢ّعؾذملذملّٓأمعذملذمل٤ّمايذملذملّٕفماٌؿقذملذملّٕكمضؾذملذملممم٧ّمأغؾملذملذملامذبؼمل٦ّسذملذملةمايذملذملّٕوفماظؿذملذملمممأو

ماظؾؿملتمإديمآخّٕه.٧ّمداطؽملنيمص

م:٧ّواالصشملالحىمٌضملؽملؿملنيماظػملطمل٦ّبنيماماظضملالضة

ممممممممممممممء٧ّاظرملذملذملآخذملذملّٕم٧ّمعذملذملّٓورمح٦ّهلذملذملامعذملذملادةم"ضظملذملذمل٦ّ"مأغؾملذملذملامعضملؽملذملذملممممم٧ّماظؿذملذمل٧ّماٌضملذملذملاغمعذملذمل٤ّ

مآخّٕماظؾؿملت.٧ّمآخّٕهعمواظعملاصؿملةمإمنامعغمل٦ّنمص٧ّمأومعقملخّٕع٥ّمأومعامؼؿؾضمل٥ّمص

:مضظملاماظرمل٨ّءمإذاماخؿارهعمؼعملالاالخؿؿملارعمم-أؼسملطيام-اٌادةماظػملطمل٦ّؼة٧ّمعضملاغموع٤ّ

خؿؿملذملذملارمض٦ّاصؿملذملذمل٥ّمواغؿعملائؾملذملذملاعمإذمإنمدضذملذملةمػذملذملّٔاماالخؿؿملذملذملارممممواظرملذملذملاسّٕمإمنذملذملامؼضملؼملذملذمل٢ّمسػملذملذمل٧ّمامم

ؼصيعملذملاسمبؾملذملامإععملذملانماظرملذملاسّٕموإجادعذمل٥ّموحّٔضذمل٥ّممممممم٧ّمواالغؿعملاءمعضملّٓعيمع٤ّمأػ٣ّماٌعملاؼؿملّٗماظؿ

موحل٤ّمبزملريع٥ّمباظرملضملّٕمأومسغملّٗمذظ١ّ.

ماظعملاصؿملةمع٤ّمطػملؼملةمأومأطـّٕمأومأض٢ّمعّٕطؿملبثاغؿملطيام:م

ةمعذملذمل٤ّمحؿملذملذملثمعّٕطؿملؾؾملذملذملاموعغمل٦ّؼؽملؾملذملذملامعذملذمل٤ّمطػملؼملذملذملةمأومأطـذملذملّٕمأومأضذملذمل٢ّمأربضملذملذملمممممممممظػملعملاصؿملذملذملة

أح٦ّال
(1)

م:م٧ّوػمع

معضملػملعملؿ٥ّ:٧ّمأنمعغمل٦ّنمبضملّٚمطػملؼملةعمطعمل٦ّلماعّٕئماظعملؿملّٗمصم-1

م

                                                           

          سرحاف )رحمو هللا تعالى(، اأ.د/ عبد السالـ أبو النج قافية،العروض والانظر: المجموعة الوافية بعممى  (ٔٔ)
 ـ.ٜ٘ٛٔ -ػى٘ٓٗٔ، ط المؤلف ٗ٘ٔ، ٖ٘ٔص 
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 (9) 

مسػمل٧ّمعشملؿملؾمل٣ّممممم٧ّمبؾملامصقؾموض٦ًّصا

مؼعمل٦ّظ٦ّنمالمعؾملػمل١ّمأد٧ّمووؼملعي٢ّممممممم

م".٧ّض٦ّظ٥ّ:م"ذّي٢ّ"موبػملطملةماظضملّٕوضؿملنيم"ذيؼملػمل٧ّمػؽملامبضملّٚمطػملؼملةعموػمصاظعملاصؿملة

مممممممممغعملزملذملانعمطعملذمل٦ّلماعذملّٕئماظعملذملؿملّٗمممممعضملؾملذملاوالمالمزؼذملادةمممطاعػملذملةمأنمعغمل٦ّنمطػملؼملذملةممم-2

معضملػملعملؿ٥ّ:٧ّمصم-أؼسملطيا-

مسّٕصاعؾملامممممم٧ّمبضملّٓماآلراممصمعّٕى

م٢ّذملذملذملذملبمصػملظملذملذملذملفملغ٥ّمحوضؿملضملاغؾملامطم

مطػملؼملةمواحّٓةمالمأطـّٕموالمأض٢ّ.٧ّمػؽملامطػملؼملةم"صػملظمل٢ّ"موػمصاظعملاصؿملة

م

مأخّٕىعمطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:مضملّٚأنمعغمل٦ّنمطػملؼملةموبم-3

مسظملتموربامعضملاٌؾملامممممدع٤ّ

مػشمل٢ّمأجّ٘موبارحمعّٕبمممممممم

م-طؼملذملامغذملّٕىممم-ػؽملذملام٧ّمطػملؼملةمبارحموطػملؼملةم"عذملّٕب"موػذملمماياءمع٤ّم٧ّمػمصاظعملاصؿملة

مطػملؼملةموبضملّٚمأخّٕى.

مأنمعغمل٦ّنمطػملؼملؿنيعمطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:م-4

معظملّٕمععملؾ٢ّمعّٓبّٕمعضملامممممممعغملّٕ

مطفػملؼمل٦ّدمصكّٕمحشمّل٥ّماظلؿمل٢ّمع٤ّمس٢ّم

مػؽملامعؿغمل٦ّنمع٤ّمطػملؼملؿنيمػؼملام"ع٤ّ"موم"س٢ّ".مصاظعملاصؿملة
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  (11) 

بضملّٚماظضملّٕوضؿملنيمضلؼملطيامخاعلطياعموػذمل٦ّمأنمعغملذمل٦ّنمعذمل٤ّمطػملؼملذملؿنيموبضملذملّٚممممممموؼّٔطّٕ

مطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:طػملؼملةعم

مجربماظّٓؼ٤ّماإلظ٥ّمصفربمضّٓ

موػذملّٔهمطػملؼملذملةم"اإلظذمل٥ّ"ممم٧ّمػؽملامعؿغمل٦ّنمع٤ّماظالمموأظّٟماٌذملّٓمواهلذملاءمصذملممممصاظعملاصؿملة

ِّنمم-عؽملصملذملذمل٦ّرػ٣ّمطػملؼملذملذملة٧ّمصذملذملم–ػؽملذملذملام٧ّموػذملذملمعايذملذملّٕوفمبضملذملذملّٚمطػملؼملذملذملةعموصذملذملاءماظضملشملذملذملّٟمم

وسػملؿمل٥ّمعؿغمل٦ّنماظعملاصؿملذملةمػؽملذملامعذمل٤ّمطػملؼملذملؿنيممممممعاظغملػملؼملةماد٣ّموصضمل٢ّموحّٕفعموطػملؼملةم"جرب"

موبضملّٚمطػملؼملة.

"صفذملرب"موبضملذملّٚممم٧ّموضذملؿملنيمأغؾملذملامػؽملذملامعؿغملذمل٦ّنمعذمل٤ّمطػملؼملذملةموػذملمممممممبضملّٚماظضملّٕموؼّٕى

حذملذملّٕوفماظذملذملالمموأظذملذملّٟماٌذملذملّٓمواهلذملذملاءمعذملذمل٤ّمطػملؼملذملذملةم"ماإلظذملذمل٥ّ"مِّنماٌذملذملّٕادم٧ّمأخذملذملّٕىعموػذملذمل

ىمرأ٧ّمعذملذملامؼضملذملذملّٓعيمصذملذملىماظغملػملؼملذملذملةماظضملّٕصؿملذملذملةعمالماظػملطمل٦ّؼذملذملةموالماظؽملق٦ّؼذملذملةعمأمػذملذمل٦ّباظغملػملؼملذملذملةمإمنذملذملام

ماظضملنيمطػملؼملةعموػ٦ّمعامأعؿمل٢ّمإظؿمل٥ّ.

م

م

م

م

م

م

م

م
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 (11) 

معشملؾؿمل٠ّ

طذمل٢ّمم٧ّم٤ّمطػملؼملذملةمواحذملّٓةمأومأطـذملّٕمأومأضذمل٢ّمصذملمممممعذملم٧ّماظعملاصؿملةعمواذطّٕمػ٢ّمػذملممحّٓعيد

مبؿملتمع٤ّماِّبؿملاتماظؿاظؿملة:

مض٦ّلماعّٕئماظعملؿملّٗ:م-1

ممةمممممذملذملذملذملوداضامغضملاع٧ّمأؼشملالمزؾمظ٥ّ

م٢ّذملذملذملذملذملذملوإرخاءمدّٕحانموععملّٕؼبمعؿظملم

مض٦ّلماظؽملابطملةماظّٔبؿملاغ٨ّ:م-2

مم٣ّممممممذملذملذملذملصّٓاءمظ١ّماِّض٦ّاممطػملؾملمعؾملالمممممممم

مّٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملإّٔٔمع٤ّمعالموع٤ّموظموعا

مدػملؼمل٧ّ:٧ّمب٤ّمأبض٦ّلمزػريمم-3

ممممػملال٥ّمعؿؾملذملذملذملإذامعامجؽؿمّٕاهذملذملذملذملذملذملذملع

م٥ّذملذملذملأغتمدائػملىمطفملغ١ّمعضملشملؿمل٥ّماظّٔم

م(:م1ض٦ّلماظرملاسّٕ)م-4

ممممؽملاأغتمٕمعضملّٕضمس٤ّماىؾمل٢ّمواًمإذا

مأصؾتمحػملؿملؼملامأومأصاب١ّمجاػ٢ّم

مض٦ّلمطضملبمب٤ّمزػري:م-5

ماظّٕد٦ّلمظؽمل٦ّرمؼصيلؿسملاءمب٥ّممممممممممممإن

م٦ّلذملذملذملعؾملؽملّٓمع٤ّمدؿمل٦ّفمآمعلػملممممم

                                                           

  البيت لزىير بف أبى سممى، وقيل: البنو كعب. (ٔ)
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  (12) 

مبطملةماظّٔبؿملاغ٨ّ:مض٦ّلماظؽملام-6

مم٥ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملعلقتمطضملؾؿىمظضملؼملّٕماظّٔمصال

مّٓذملذملذملذملابمع٤ّمجلذملذملذملذملذملذملذملذملأرؼ٠ّمسػمل٧ّماِّغزملموعا

م:-أؼسملطيا–ض٦ّلماظؽملابطملةمم-7

مءمأغتمعغملّٕػ٥ّمممذملذملذملذملذملذمل٧ّإنمبّٓأتمبرملمعا

مؼّٓيمإدي٧ّم٦ّرذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملإذنمصالمرصضملتمدممممم

مض٦ّلماٌػملؿؼملّٗ:م-8

ماطمدعاؤغاممممممذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملإغامظ٦ّمعلمأحارث

ماذملذملّٗعيمدممدعذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٧ّمالمميذملذملذملّٖاؼػمل٤ّمحؿعم

ماظضملؾل٨ّ:مةض٦ّلمسؽملرتم-9

م٦ّتمممذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملفملنمأعذملذملذملذملذملذملذملخرملؿملتمبموظعملّٓ

مضؼملسمل٧ّ٣ّمععمل٣ّمظػملقّٕبمدائّٕةمسػمل٧ّمابؽملموٕ

مض٦ّلماًؽمللاء:م-10

مأغؾؾملتمع٤ّمطانمغائؼملطياممممعملّٓظىمظضملؼملّٕ

مانذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملتمظ٥ّمأذغذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملع٤ّمطاغموأمسضملت

مرمب٤ّمػؽملّٓ:مض٦ّلماٌلاوم-11

مضق٦ّكمإظؿملغمل٣ّممم٧ّمعضملػملؼمل٦ّامأغمإٔ

مّٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٦ّرمذّٓؼذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذّٓؼّٓاتماِّعموسؽملّٓ

م
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 (13) 

مض٦ّلماٌؿؽمليب:م-12

مط٢ّمبؽملتمممىماظّٓػّٕمسؽملّٓمأبؽملت

مامذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوصػملتمأغتمع٤ّماظّٖحمصغملؿملّٟ

مض٦ّلماظغملؼملؿملت:م-13

معّٕطبماِّدؽملعيةٕمؼغمل٤ّمإالمموإن

ماذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملظػملؼملسملشملّٕمإالمرط٦ّبؾملىمصالمرأم

مض٦ّلماظشملّٕعاح:م-14

ممسّٖعيمغزملّٕماعّٕئمأعل٧ّمظ٥ّمصّٕسمممال

مّٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملسػمل٧ّممتؿمل٣ّمؼّٕؼّٓماظؽملزملّٕمع٤ّمأحممممم

مض٦ّلمسّٕوةمب٤ّمحّٖام:م-15

مماممممممممممممذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملػ٦ّمإالمأنمأراػؼملموعا

مصفاءةمصفملبؾملتمحؿ٧ّمعامأطادمأجؿملبممممم

م

مم

م

م

م

م

م
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م
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م
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م
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م

م

م

م

م

ماظـاغ٨ّماٌؾقث

ماظعملاصؿملةمحّٕوف

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م
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م
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ماظـاغ٨ّماٌؾقث

ماظعملاصؿملةمحّٕوف

عصيؾؽملذمل٧ّمسػملؿملذمل٥ّماظعملزملذملؿملّٓةعموعؽمللذملبمإظؿملذمل٥ّمصؿملعملذملال:مممممممىمايّٕفماظذملّٔمم٦ّاظّٕويعموػم-1

ؼػملؿذملّٖمماظرملذملاسّٕمممىماظضملؼملذمل٦ّدماظرملذملضملّٕمم٧ّمضزملؿملّٓةمبائؿملذملةعمأومالعؿملذملةعمأومحائؿملذملةعمأومرائؿملذملةعموصذملممممم

موبعملاصؿملةمضزملؿملّٓع٥ّمع٤ّمعشملػملّٝماظعملزملؿملّٓةمإديمغؾملاؼؿؾملا.ميبؾملّٔاماظّٕ

موؼغمل٦ّنمبؿملؽملؾملاموبؿملؽمل٥ّمحّٕفمواحّٓ.ميظّٕواظؿفملدؿملّٗعموػ٦ّمأظّٟمعلؾ٠ّمام-2

موحّٕفماظّٕوي.مّٗؼظملزمل٢ّمبنيمأظّٟماظؿفملدؿملىماظّٓخؿمل٢ّعمػ٦ّمايّٕفماظّٔم-3

حغمل٦ّعؿ٥ّمبنيمجّٕؼذملّٕمم٧ّمصىمػّٔهمايّٕوفماظـالثةمض٦ّلماظزملػملؿانماظضملؾّٓموعـال

مواظظملّٕزدق.

مامممممذملذملذملذملذملإمنامهصمل٧ّمطػملؿملبمبرملضملّٕػمأال

مهصمل٧ّمدارممواِّضارعموباجملّٓ

مبّٔماظظملّٕزدقمذضملّٕهممم٧ّماًشملظملمأرى

مّٝذملذملخريطيامع٤ّمطػملؿملبمذباذمظغمل٤ّو

م٥ّمممممذملذملذملذملذملذملذملذاسّٕطيامالمذاسّٕماظؿمل٦ّممعـػملمصؿملا

مّٝذملذملطػملؿملبمع٦ّاض٧ّموظغمل٤ّمصمجّٕؼّٕ

مةممممذملذملذملذملذملأذّٓماظرملاسّٕؼ٤ّمذغملؿملؼملمجّٕؼّٕ

م٦ّارعذملذملذملاظؾاذخاتماظظملمؿ٥ّسػملموظغمل٤ّ

م٥ّممممذملذملذملذملذملع٤ّمذضملّٕماظظملّٕزدقمأغموؼّٕصّٝ

مةمراصّٝذملذملاًلؿمللىمّٔذملذملذملظ٥ّمباذخمظ
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محيؼملّٓماظلؿملّٟماظّٓدانمجبظملؽمل٥ّممموضّٓ

مّٝذملذملذمل٦ّمضارذملذملذملذملشؼملّٓهموػمرثاموعػملعملاه

ماظؽملزملّٕماظظملّٕزدقمبضملّٓعام٧ّمؼؽملاذّٓغ

مّٕؼّٕمص٦ّاضّٝذملذملذملجمع٤ّأيتمسػملؿمل٥ّمممممم

مممىماظّٔذملوغزملّٕكمط٧ّمظ٥ّمإغمصعملػملت

م٦ّادعذملذملذملؿ٥ّماىذملذملذملذملذملأغظملامطرملؼملمؼـؾت

مطػملؿملبمضّٓمذّٕصؽملامسػملؿملغمل٣ّممموضاظت

مصعملػملتمهلامدّٓتمسػملؿمل١ّماٌشملاظّٝممممم

مظ٦ّاضّٝمبنيواظّٓخؿمل٢ّمػ٦ّمايّٕفماماِّظّٟعػ٦ّماظضملنيعمواظؿفملدؿملّٗمػ٦ّمىمصاظّٕو

مبنيماظؿفملدؿملّٗمواظّٕوي.ىماِّظّٟمواظضملنيعمأ

ؼلؾ٠ّمحّٕفمىماظّٔم-اِّظّٟمأوماظ٦ّاومأوماظؿملاءم-اظّٕدفعموػ٦ّمحّٕفماظػملنيم-4

معؾاذّٕةعمبّٓونمصاص٢ّمبؿملؽملؾملؼملا.ىماظّٕو

مط٦ّغ٥ّمأظظمًلامض٦ّلماظؽملابطملةماظّٔبؿملاغ٨ّ:موعـال

مط٦ّاطؾ٥ّمواظرملؼملّٗمراظضملةممممعؾّٓو

مالماظؽمل٦ّرمغ٦ّرموالماإلزالممإزالمممممم

مواِّظّٟمردف.مىرومصاٌؿمل٣ّ

مربؿملضملةمب٤ّمعاظ١ّ:مب٤ّواوطيامض٦ّلماٌكؾ٢ّمم٦ّغ٥ّطموعـال

مخػملؿملّٓةمضػملةممم٧ّمص٧ّمض٢ّمحػملؼملمظعملّٓ

مبضملّٓػاموأع٦ّب٧ّمدفملسؿبمض٦ّعممممم
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مرويعمواظ٦ّاومردف.مصاظؾاء

مط٦ّغ٥ّمؼاءمض٦ّلماظضملّٓؼ٢ّمب٤ّماظظملّٕخ:موعـال

ممم٧ّمؼّٓمايفاجمع٤ّمأنمعؽملاظؽملمودون

ماظؾضملفالتمسّٕؼّٚىمبلاطمِّؼّٓممممم

مف.رويعمواظؿملاءمردمصاظسملاد

مض٦ّلمذيؿمل٢ّمب٤ّمعضملؼملّٕماظضملّٔري:موأؼسملطيا

مماهل٦ّىمعؽملؾملاموظؿملّٓطيامصػمل٣ّمؼّٖلممممسػملعملت

م٧ّماظؿمل٦ّممؼؽملؼمل٧ّمحؾؾملاموؼّٖؼّٓذملذملذملذملإظم

مغ٦ّاهلاممميباغؿصملارىمسؼملّٕموأصؽملؿملت

مصؾػملتمبّٔاكماظّٓػّٕموػ٦ّمجّٓؼّٓ

مرويعمواظؿملاءمردف.مصاظّٓال

ؼؽملرملذملذملفملمعذملذمل٤ّمىماظذملذملّٔم-اِّظذملذملّٟمأوماظذملذمل٦ّاومأوماظؿملذملذملاءم-اظ٦ّصذملذمل٢ّعمػذملذمل٦ّمحذملذملّٕفماٌذملذملّٓم-5

ماٌؿقّٕك.ىميعمأوماهلاءماظ٦ّاضضملةمبضملّٓماظّٕوإذؾاعمحّٕطةماظّٕو

ماظ٦ّص٢ّمباِّظّٟمض٦ّلماظرملاسّٕ:مصؼملـال

ماظّٕد٣ّمظ٦ّمعػمل١ّماى٦ّابامممىمأغاد

ماذملذملذملذملذملذملذملظ٦ّمأثاب٧ّمضملذملذملذملذملذملذملوأجّٖؼ٥ّمبّٓع

مػ٦ّماِّظّٟماظؽملاذؽةمع٤ّمإذؾاعمصؿقةماظؾاء.م-ػؽملا–مصاظ٦ّص٢ّ

ماظ٦ّص٢ّمباظ٦ّاومض٦ّلمحلانمب٤ّمثابت:موعـال

م
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ماظّٔوائبمع٤ّمصؾملّٕموإخ٦ّعؾمل٣ّممإن

ماسمعؿؾّٝذملذملذملذملّٓمبؿملعيؽمل٦ّامدؽملةمظػملؽملذملذملذملذملذملذملذملذملض

مػ٦ّماظ٦ّاوماظؽملاذؽةمع٤ّمإذؾاعمضؼملةماظضملني.م-ػؽملا–مصاظ٦ّص٢ّ

ماظ٦ّص٢ّمباظؿملاءمض٦ّلماعّٕئماظعملؿملّٗمؼزملّٟمصّٕد٥ّ:موعـال

موداضامغضملاعةمممم٧ّمأؼشملالمزؾمظ٥ّ

موإرخاءمدّٕحانموععملّٕؼبمعؿظمل٢ّ

مػ٦ّماظؿملاءماظؽملاذؽةمع٤ّمإذؾاعمطلّٕةماظالم.م-ػؽملا–مصاظ٦ّص٢ّ

مرملاسّٕ:اهلاءماظلاطؽملةمض٦ّلماظموعـال

ممم٧ّمسػمل٧ّمربّٝمٌؿملةمغاضؿموضظملت

مح٦ّظ٥ّموأخارؾ٧ّ٥ّمصؼملامزظتمأبغمل

مرويعمواهلاءموص٢ّ.مصاظؾاء

ماهلاءماٌؿقّٕطةمض٦ّلماظرملاسّٕ:مموعـال

ممأػػمل٧ّ٥ّماعّٕئمعزملؾّّمصمط٢ّ

موا٦ٌّتمأدغ٧ّمع٤ّمذّٕاكمغضملػمل٥ّ

مرويعمواهلاءموص٢ّ.مصاظالم

ؼؽملرملذملذملفملمعذملذمل٤ّمإذذملذملؾاعمػذملذملاءماظ٦ّصذملذمل٢ّموضذملذملّٓمىماظذملذملّٔماٌذملذملّٓعياًذملذملّٕوجعموػذملذمل٦ّمحذملذملّٕفمم-6

مجمأظظمًلاعمطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:ؼغمل٦ّنمإًّو

مع٤ّمخّٕمع٤ّمعؽملؿملؿ٥ّمممم١ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملؼ٦ّذممممم

م٦ّاصعملؾملاذملذمل٥ّمؼذملذملذملذملّٚمشّٕاعذملذملذملذملذملذملبضمل٧ّمصمممممم
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معمواهلاءموص٢ّعمواِّظّٟمخّٕوج.ىرومصاظعملاف

مؼغمل٦ّنمإًّوجمواوطياعمطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:موضّٓ

ممممم٧ّمبعملؿملؼملؿمأشادي٧ّمدسؽمل٧ّمالئؼملمصؿملاممممممممممممممم

مط٢ّماظؽملاسمعامحيلؽمل٦ّغ٥ّمصعملؿملؼملة

ماهلاءموص٢ّعمواظ٦ّاوماظؽملاذؽةمع٤ّمإذؾاعمحّٕطةماهلاءمخّٕوج.رويعمومصاظؽمل٦ّن

مؼغمل٦ّنمإًّوجمؼاءعمطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:مموضّٓ

مأدؾاب٥ّممم٧ّما٦ٌّتمعامأسؿملاموص٧ّمص

مطؿاب٧ّ٥ّمط٢ّماعّٕئمرػ٤ّمبشملمممممم

٧ّمرويعمواهلاءموص٢ّعمواظؿملاءماظؽملاذؽةمع٤ّمإذؾاعمحّٕطةمػاءماظ٦ّص٢ّمػمصاظؾاء

مإًّوج.

مالمؼزملػملّّمأنمؼغمل٦ّنمروؼؾيا:معا

غاذذملؽةممىمأمعظإلرذملالقمأوماإلذذملؾاعمدذمل٦ّاءمأطاغذملتموصذملالًمممممماغتذامطاِّظّٟمإم-1

غاذذملذملؽةمسذملذمل٤ّمإذذملذملؾاعمػذملذملاءماظ٦ّصذملذمل٢ّعمأمممىمسذملذمل٤ّمإذذملذملؾاعمحّٕطذملذملةماظذملذملّٕويعمأممخّٕوجطيذملذملاعمأم

طاغتمسالعةمظػملؿـؽملؿملةعمأممطاغتمس٦ّضطيامس٤ّمغ٦ّنماظؿ٦ّطؿملّٓماًظملؿملظملةعمأممطاغذملتمالحعملذملةممم

مظػملسملؼملريمعـ٢ّم"أغا"عمأممطاغتمس٦ّضطيامس٤ّمعؽمل٦ّؼ٤ّماٌؽملزمل٦ّبعمعـ٢ّ:

مص٥ّماظؿؾفؿملالمممظػملؼملضملػمل٣ّمومض٣ّ

مطادماٌضملػمل٣ّمأنمؼغمل٦ّنمرد٦ّالممممم

م:اظرملاسّٕإذامطاغتماِّظّٟمأصػملؿملةمصؿزملػملّّمأنمعغمل٦ّنمروؼؾياعمطعمل٦ّلممأعا

م
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مزؾؿملةمأذؾ٥ّمذ٨ّءمباٌؾملاممممممؼا

م٦ّىذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبنيماظضملعملؿمل٠ّمواظػملمرائضملة

معلػمل٣ّماظّٕواح٨ّ:٧ّمأبموض٦ّل

مسارطيامأنمغضملؿملّ٘مأعةممأظؿملّٗ

معـ٢ّماظػملعمل٧ّمأومشّٕضطيام٤ٌّمرع٧ّممممممم

م٦ٌّتماظّٖؤاممغ٦ّعغمل٣ّممسػمل٧ّمامحؿ٧ّ

موظؿملؿ٥ّمغ٦ّممسػمل٧ّمحظملّٜمايؼمل٧ّممممم

إذامطاغتماِّظذملّٟمظإليذملاقمطذملفملرر٧ّموسػملعملذمل٧ّعمأومظػملؿفملغؿملذملثعمطقؾػملذمل٧ّمممممممموطّٔظ١ّ

مصؿزملػملّّمأنمعغمل٦ّنمروؼؾيا.م٧ّعظملػملود

اظذملذمل٦ّاومإذامطاغذملذملتمظإلذذملذملؾاعمأومظإلرذملذملالقعمأومطاغذملذملتمضذملذملؼملريمذيذملذملّٝعمطعملذملذمل٦ّلممم-2

محلان:

مإذامحارب٦ّامضّٕوامسّٓوػ٣ّممض٦ّم

مأذؿملاسؾمل٣ّمغظملضمل٦ّا٧ّمأومحاوظ٦ّاماظؽملظملّٝمصممممم

ػ٦ّماظضملنيعمواظ٦ّاومضؼملريماىؼملّٝمالمعزملػملّّمأنمعغمل٦ّنمروؼؾياعمواظعملزملذملؿملّٓةممىمصاظّٕو

مسؿملؽملؿملة.

اظ٦ّاوماِّصػملؿملةماظلاطؽملةماٌسملؼمل٦ّممعامضؾػملؾملامعـ٢ّمواومؼّٓس٦ّعموؼؽملؼمل٦ّعموؼزملذملظمل٦ّعمممأعا

موؼطملّٖوعمصؿزملػملّّمأنمعغمل٦ّنمروؼؾيا.

اظؿملذملذملاءمإذامطاغذملذملتمظإلذذملذملؾاعمأوماإلرذملذملالقعمأومطاغذملذملتمظػملؼملكارؾذملذملةعمأومطاغذملذملتممم-3

مظػملؼملؿغملػمل٣ّ.ماضؼملريطي
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اظؿملذملذملاءماِّصذملذملػملؿملةماظلذملذملاطؽملةماٌغمللذملذمل٦ّرمعذملذملامضؾػملذملذملؾملامعـذملذمل٢ّمؼذملذملاءمؼعملسملذملذمل٨ّعموميسملذملذمل٨ّعمممممأعذملذملا

موعؽملعملسمل٨ّعموعؽملؿؾمل٨ّعموعّٕمت٨ّعموعّٕع٦ّيعمصؿزملػملّّمأنمعغمل٦ّنمروؼؾيا.

مغ٦ّنماظؿ٦ّطؿملّٓماًظملؿملظملةعمواظؿؽمل٦ّؼ٤ّمبغمل٢ّمأغ٦ّاس٥ّ.م-4

اهلاءمإذامطاغتموصالعموذظ١ّمبفملنمطاغتمضؼملريطيامعؿقًّٕطامعذملامضؾػملذمل٥ّعمدذمل٦ّاءممممم-5

ممعؿقّٕطذملةعموطذملّٔظ١ّمإذامطاغذملتمظػمللذملغملت.موأذمل٦ّزمأنمعغملذمل٦ّنماهلذملاءممممممممأطاغتمداطؽملةمأ

محاظؿني:٧ّمروؼؾيامص

مإذامدغمل٤ّمعامضؾػملؾملاعمعـ٢ّ:مدفاؼاػاعمعؿملاػؾملاعمجؾاػؾملا.م-أ

مإذامطاغتمأصػملؿملةعمعـ٢ّ:ماظرملؾ٥ّعماظ٦ّظ٥ّعماٌؿرملاب٥ّ.م-ب

ضؾػمل٥ّعمىمعامؼزملػملّّمأنمؼغمل٦ّنمروؼؾيامظغملؽملؾمل٣ّمادؿقلؽمل٦ّاماظؿّٖاممايّٕفماظّٔموػؽملاك

عـ٢ّ:ممعوضّٝمضؾػملؾملامطافمأوموهل٣ّعسب٦ّ:معؽملؾمل٣ّعموسؽملؾمل٣ّعم٧ّمامػاءمصطاٌؿمل٣ّمإذاموضّٝمضؾػملؾمل

معؽملغمل٣ّعموبغمل٣ّعموظغمل٣ّعمصعملّٓمادؿقلؽمل٦ّاماظؿّٖامماظرملاسّٕماهلاءمأوماظغملافمضؾػملؾملا.

طغملافماًشملابعمصكملغؾملامعزملػملّّمأنمعغمل٦ّنمروؼؾياعمعذملّٝمادؿقلذملاغؾمل٣ّماظؿذملّٖامممممموأؼسملطيا

مطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:ماعضؾػملؾملىماظرملاسّٕمظػملقّٕفماظّٔ

مماظزملّٓؼ٠ّماي٠ّمع٤ّمطانمعضمل١ّمممممإن

م١ّذملذملذملذملذملذملؼسملّٕعيمغظملل٥ّمظؿملؽملظملضملموع٤ّ

مإذامرؼبماظّٖعانمصّٓس١ّمممممموع٤ّ

مغظملل٥ّمصؿمل١ّمظؿملفؼملضمل١ّمذؿت

م

م
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مشملؾؿمل٠ّع

ط٢ّمبؿملتمع٤ّماِّبؿملذملاتمم٧ّماظعملاصؿملةعموبؿملعي٤ّمحّٕوصؾملاعموعلؼمل٧ّمط٢ّمحّٕفعمصمحّٓد

ماظؿاظؿملة:

مض٦ّلمإٌّضّ٘ماِّصطملّٕ:م-1

مظ٦ّمأنماظؽمللاءمبؾػملّٓةمممأصار٣ّ

موأغتمبفملخّٕىمالعؾضملؿ١ّمػائؼملاممممم

م:ض٦ّلمسػملعملؼملةمب٤ّمسؾّٓةم-2

مايلانمرّٕوبمم٧ّمب١ّمضػملبمصمرقا

مبضملؿملّٓماظرملؾابمسزملّٕمحانمعرملؿملب

مب٤ّمطػملـ٦ّم:موسؼملّٕمض٦ّلم-3

مب٤ّمػؽملّٓممممممممممممموعرملؿملؽةمسؼملّٕىمبفمل

ماذملذملذملذملذملاظ٦ّذاةموعّٖدرؼؽملمابؽملمعشملؿملّٝ

مدؤادماإلؼادي:٧ّمض٦ّلمأبم-4

ممم٧ّمإثّٕػ٣ّمعلاضّٛمغظمللمصضملػمل٧ّ

مدعملامموذطّٕػ٣ّمديمحلّٕات

مض٦ّلمحامتماظشملائ٨ّ:م-5

مممماظؾكؿمل٢ّمدؾؿمل٢ّماٌالمواحّٓةمؼّٕى

مالذملذملذملذملاى٦ّادمظ٥ّمعامظ٥ّمدؾمإن

م



  
  

 
                                                           

 علم القوافى وفنون التقفية                                                                           

  

 (25) 

م:مض٦ّلمظؾؿملّٓم-6

معامخالمآمبار٢ّممممممممذ٨ّءط٢ّممأال

م٢ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاظةمزائذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٣ّمالمربذملذملذملذملذملذملغضملؿملموط٢ّ

محلانمب٤ّمثابت:مةض٦ّلمابؽملم-7

مباٌضملّٕوفمخّٕسمسؽملاماًؽملاممممععملاوؼ٢ّ

ماذملذملذملذملذملذمل٦ّهلذملذملذملذملذملذملّٕةمدذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملطّٕاممؼضملار٦ّنماظضملرملؿملم

م٤ّماظشملظملؿمل٢ّ:ض٦ّلمساعّٕمبم-8

ماِّرضمإالمضؿملّٗمسؿملالنمأػػملؾملاممممموعا

مؾملاذملذملذملذملذملذملذملذملاموحّٖوعذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملهل٣ّمداحؿاػامدؾملػملؾملم

مة:ؽض٦ّلمسؼملّٕومب٤ّمضؼملؿملم-9

مخظملتموخّٟمغزملؿملقؾملاممم٧ّمجارعمأرى

ماذملذملذمل٦ّىموذي٦ّحؾملذملذملذملذملذملذملذملذملبؾملامظ٦ّالماهلموحب

مربف٤ّماظـعملظمل٨ّ:٧ّمض٦ّلمأبم-10

موطـّٕع٥ّممماظؽملاسمس٤ّمعاديمعلفملديمال

مس٤ّمخػملعمل٨ّو٧ّماظعمل٦ّممس٤ّمدؼؽمل٧ّمودائػملم

ماِّخؿملػملؿملة:مؿملػمل٧ّض٦ّلمظم-11

مذؾابمأومجّٓؼّٓمإديمبػمل٧ّمموط٢ّ

مائّٕذملذملذملذملذملذمل٧ّمآمصذملذملذملذملذملذمل٦ّعطيامإظذملذملذملذملوط٢ّماعّٕئمؼمممممم

م
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  (26) 

مض٦ّلمغؾملارمب٤ّمع٦ّدضملة:م-12

مد٦ّاهممماإلدالممالمأبمدي٧ّمأب

م٣ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملغملّٕمأوممتؿملذملذملذملذملإذامػؿظمل٦ّامبؾمممممم

مضؿملّٗماظّٕضؿملات:ماب٤ّض٦ّلمم-13

ممجضملظملّٕممم٧ّمباظرملؾملؾاءمسب٦ّمأ٧ّمبمععملّٓت

ماممذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملارػذملذملذملذملد٦ّاءمسػملؿملؾملامظؿملػملؾملاموغؾمل

مض٦ّلماظظملّٕزدق:م-14

معّٕعنيمػّٓعؿؾملامممىمدارمأحارث

مش٦ّائػمل٥ّمافاب٤ّمأختمالمدبموأغت

مض٦ّلمخاظّٓمب٤ّمزػريماهلّٔظ٨ّ:م-15

موّٖس٤ّمع٤ّمدؽملةمأغتمدّٕعؾملامممصال

مّٕػاذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوأولمراضمدؽملةمع٤ّمؼلؿمل

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

ماظـاظثماٌؾقث

موفماظعملاصؿملةحّٕمحّٕطات

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماظـاظثماٌؾقث

محّٕوفماظعملاصؿملةمحّٕطات

م:٧ّحّٕطاتمحّٕوفماظعملاصؿملةمدؿةعموػمأمساء

مواظؽملظملاذعموائّوعمواإلذؾاععمواظّٕسعمواظؿ٦ّجؿمل٥ّ.ماجملّٕىع

اٌؿقذملذملّٕكعمطعملذملذمل٦ّلمىماظذملذملّٕوىماٌشملػملذملذمل٠ّعمأىماجملذملذملّٕىعموػذملذمل٦ّمحّٕطذملذملةماظذملذملّٕوم-1

م:مماظرملاسّٕمخياربمغؾؿملؽملامربؼملّٓطيا

محغمل٦ّعةممظػملضملؾادمبضملّٓكموأضؼملت

مّٕاءذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملالمد٦ّضةمصؿملؾملاموالمأعمممممم

مص٦ّقماًػمل٠ّمصؿملؾملاموحّٓهمممممآ

ماءذملذملذملذملذملذملذملتمظ٦ّائؾملامأطظملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملهمواظؽملاس

مؼلّٕمواًالصةمبؿملضملةممممواظّٓؼ٤ّ

ماءذملذملذملذملذملذملذملذملذملذ٦ّرىموايعمل٦ّقمضسملمواِّعّٕ

أعذملّٕاءعموأطظملذملاءعموضسملذملاءعمممممطػملؼملات:٧ّمصميحّٕفماظّٕو٧ّمػ٧ّماهلؼملّٖةماظؿمصسملؼملة

ماجملّٕى.٧ّمػ

مض٦ّلماعّٕئماظعملؿملّٗ:٧ّمصميحّٕفماظّٕو٧ّمػ٧ّمطلّٕةماظؽمل٦ّنماظؿموطّٔظ١ّ

مغؾ١ّمع٤ّمذطّٕىمحؾؿملبموسّٕصانممممضظملا

مانذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوربّٝمخػملتمآؼاع٥ّمعؽملّٔمأزعممممم

مض٦ّلماٌؿؽمليب:٧ّمصميحّٕفماظّٕو٧ّمػ٧ّماظؾاءماظؿمصؿقةموطّٔظ١ّ

م
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محّٓائّٓممم٧ّمدؿمل٦ّفماهلؽملّٓموػمعؾملاب

ماذملذملذملتمِغّٖشيارغيؼؼيًةمسّٕبذملذملذملذملذملذملذملذامطاغصغملؿملّٟمإمممممم

موحّٓهمواظػملؿملثغابماظػملؿملثمموؼّٕػب

مصغملؿملّٟمإذامطانماظػملؿمل٦ّثمظ٥ّمصقؾاممممممممم

ماظؽملظملاذعموػ٦ّمحّٕطةمػاءماظ٦ّص٢ّعمطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:م-2

م٥ّمممممممذملذملذملذملذملذملذملذملّٕمع٤ّمعؽملؿملؿذملذملذملذملذملذملع٤ّمصموؼ٦ّذ١ّ

مؾملاذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبضملّٚمشّٕاع٥ّمؼالحعمل٧ّمصم

مض٦ّلمحاصّٜمإبّٕاػؿمل٣ّ:موعؽمل٥ّ

محنيمأروؼؾملامممم٧ّملؾوح٧ّماظعمل٦ّاصمحلب

مإديمداحةماظظملاروقمأػّٓؼؾملا٧ّمأغمممممممممممم

م:وض٦ّظ٥ّ

مٌامأضؼملتماظضملّٓلمبؿملؽملؾمل٣ّمممأعؽملت

ماذملذملذملػادؼؾملمضملنيصؽملؼملتمغ٦ّممضّٕؼّٕماظمممممم

ماآلخّٕ:موض٦ّل

مغّٖلمايفاجمأرضامعّٕؼسملةممممإذا

ماممذملذملذملذملذملذملامصرملظملاػذملذملذملذملذملعؿؾّٝمأضزمل٧ّمدائؾمل

ّٕفماظذملّٕدفممضؾ٢ّماظّٕدفعمصكملنمطانمحذملمىماظّٔمايّٕفائّوعموػ٦ّمحّٕطةمم-3

ماظسملؼملةعمطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:م٧ّمؼلؾعمل٥ّمػىمواوطيامطاغتمحّٕطةمايّٕفماظّٔ

م
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مآخّٕماِّؼاممسؽمل١ّمحؾؿملبممممغفملى

م٣ّمودغمل٦ّبذملذملذملذملجمداػذملذملذملذملذمل٤ّمدذملذملذملذملذملصػملػملضملؿملمممممم

ماآلخّٕ:موض٦ّل

مضّٓمحؾشملتمبؽملضملؼملةمم٧ّمط٢ّمح٧ّموص

م٦ّبذملذملذملذملذملذملذملذمل٤ّمغّٓاكمذغذملذملذملصق٠ّمظرملاسمعممممممم

اظغمللذملّٕةعمم٧ّمؼلؾعمل٥ّمػىمطانمحّٕفماظّٕدفمؼاءطيمطاغتمحّٕطةمايّٕفماظّٔموإن

مطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:م

مممم٧ّمباظؽمللاءمصكملغؽمل٧ّمعلفملظ٦ّغمصكملن

ماءمرؾؿملبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملفملدواءماظؽمللذملذملذملذملذملذملذملذملخؾريمبممممممم

اظظملؿقذملةعمم٧ّمؼلؾعمل٥ّمػىمحّٕفماظّٕدفمأظظمًلامطاغتمحّٕطةمايّٕفماظّٔمطانموإن

مطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:

ممممصؾاحطيامأؼؾملاماظشملػمل٢ّماظؾاديم٣ّسمأال

مماظضملزملّٕماًادي٧ّمؼضملؼمل٤ّمع٤ّمطانمصموػ٢ّ

واظؿفملدذملؿملّٗعممىمبذملنيماظذملّٕوممىمذؾاععموػ٦ّمحّٕطةماظّٓخؿمل٢ّعمايذملّٕفماظذملّٔمماإلم-4

مطعمل٦ّلماظرملاسّٕ:

موإنمٕمأظّٖمماظزملربمرائضملطيام٧ّموإغ

مّٕمرائّٝذملذملذملذملذملذملذملذملذملامشؿملذملذملذملذملذملذملصالبّٓمعؽمل٥ّمعغملّٕػ

م

م

م
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ماظؽملابطملة:موطعمل٦ّل

مممم٧ّمػ٦ّمعّٓرطىماظّٔطاظػملؿمل٢ّممصكملغ١ّ

موإنمخػملتمأنماٌؽملؿفملىمسؽمل١ّموادّٝ

م:-ؼسملطياأم–موض٦ّظ٥ّ

ممممضؽؿملػملةمم٧ّمداورعؽمل٧ّمصؾتمطفملغم

مأغؿملابؾملاماظل٣ّمغاض٧ّّٝمع٤ّماظّٕضّ٘مصمممممم

مغزملؿملب:موض٦ّل

مأغتمأػػمل٥ّمىمصفملثؽمل٦ّامباظّٔمصضملاج٦ّا

موظ٦ّمدغملؿ٦ّامأثؽملتمسػملؿمل١ّمايعملائبمممممم

طػملؼملذملةمعؿ٦ّاضذملّٝعممم٧ّماظّٕسعموػ٦ّمحّٕطةمعامضؾ٢ّماظؿفملدؿملّٗعمطظملؿقةماظذمل٦ّاومصذملممم-5

مض٦ّلماظرملاسّٕ:٧ّمص

مٌامزادهمآمرصضملةممع٦ّاضّٝ

مّٝذملذملذملذملذملذملذملذملّٓرهمعؿ٦ّاضذملذملذملذملذملذملوط٢ّمرصؿملّٝمضمممممم

مض٦ّلماظشملّٕعاحمب٤ّمحغملؿمل٣ّ:٧ّمطػملؼملةماظؿّٖاحّٟمص٧ّمصىماظّٖاموطظملؿقة

مع٤ّمذؿملؾانمأظّٟمبؿملؽملؾمل٣ّممممص٦ّارس

مّٟمذملذملذملععمل٧ّمآمغّٖاظ٦ّنمسؽملّٓماظؿّٖاحم

مصكّٕماهلّٔظ٨ّ:٧ّمض٦ّلمأب٧ّمطػملؼملةمصاغّٝعمص٧ّماظزملادمصموطظملؿقة

معّٕىممممىمصالمآظ٦ّكمإالماظّٔمشػملؾت

مأغتمصاغّٝىماِّعّٕمصاغصملّٕمعاماظّٔمع٤ّ

٧ّماٌعملؿملّٓم"اظلاط٤ّ"مطسملذملؼملةماظؾذملاءمصذملممممي٢ّماظّٕواظؿ٦ّجؿمل٥ّعموػ٦ّمحّٕطةمعامضؾم-6

مض٦ّلماعّٕئماظعملؿملّٗ:م٧ّمطػملؼملةم"صرب"مص
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مممممم٧ّممذملذملذملذملذملّٓمؼ٦ّعذملذملذملذملذملذملبضملماديذملذملذملذملذملذملذملذملذملأبمعا

مّٕذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملأممضزمل٧ّمػملذملذملذملذملذملذملالمظؿملذملذملذملذملذملذملذملرمممممم

مب٤ّمعّٕموأذؿملاسؾملامممممتؿمل٣ّ

مربذملذملذملذملذملذملذملذملذيؿملضملامصموطؽملّٓةمح٦ّديمممممممم

مشملؿملؽة:ض٦ّلماي٧ّمطػملؼملةم"سلّٕ"مص٧ّماظلنيمصموطغمللّٕة

مإديمع٤ّمالمع٦ّاعؿمل١ّمدارهمممرّٕبت

موع٤ّمػ٦ّمغاءمس٤ّمرالبغمل٣ّمسلّٕمممممممم

مض٦ّلماًؽمللاء:٧ّمطػملؼملةم"اظرملفّٕ"مص٧ّماىؿمل٣ّمصموطظملؿقة

مأظ٦ّثمإذااظعمل٦ّممع٤ّماظرملق٣ّممؼرملؾّٝ

مفّٕذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملانماظرملذملذملذملذملذملذملّّمبفملشزملذملاظّٕؼممممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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معشملؾؿمل٠ّ

ؿملةمعذمل٤ّممط٢ّمضاص٧ّمحّٕطةمط٢ّمحّٕفمع٤ّمحّٕوفماظعملاصؿملةعمواذطّٕمامسؾملامصمحّٓد

ماظؽملزمل٦ّصماظؿاظؿملة:٧ّمض٦ّاص

مممممممإذامبػملّٞماظظملشملاممظؽملامرضؿملّٝمم-1

ماذملذملذملذملذملذملذملابّٕمداجّٓؼؽملذملذملذملذملذملذملذملذملذملدبّٕمظ٥ّماىؾ

ممعلرتمباظلكاءمصغمل٢ّمسؿملبمممم-2

ماءذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٢ّماظلكذملذملذملذملذملذملذملذملذملؼطملشملؿمل٥ّمطؼملامضؿمل

مموالمعّٕجصيماظلؼملاحةمع٤ّمخبؿمل٢ّممممم

ماءذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملـملنمعذملذملذملاظؽملارمظػملصملؼمل٧ّمصؼملامص

مؼصيلؿسملاءمب٥ّمممإنماظّٕد٦ّلمظؽمل٦ّرمم-3

مػمل٦ّلذملذملذملذملذملذملذملذملعؾملؽملّٓمع٤ّمدؿمل٦ّفمآمعل

معؽملغملّٕمض٦ّءماظرملؼملّٗمع٤ّمرعّٓمممممصاظضملنيم-4

معمل٣ّواظظمل٣ّمؼؽملغملّٕمرضمل٣ّماٌاءمع٤ّمد

مع٤ّماٌػمل٦ّكمجالظةمممممممطاغ٦ّامأج٢ّعيم-5

مكّٕطياذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوأسّٖمدػملشملاغطياموأسصمل٣ّمعظمل

مدؾ٢ّماهل٦ّىممم٧ّمعاجّٕوامباظّٓؼ٤ّمصمعا

مّٕطياذملذملذملطالموالمادبّٔواماظرملّٕؼضملةمعؿفم

مأغتمٕمعرملّٕبمعّٕارطيامسػمل٧ّماظعملّٔىممممإذامم-6

ماظؽملاسمعزملظمل٦ّمعرملارب٥ّىمزؼملؽتموأ
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 (35) 

ممم٧ّمط٣ّمذامؼغملابّٓمساذ٠ّموؼالضم-7

مبمعزملّٕمطـريةماظضملرملعياقذملذملذملذملذملذملذملح٧ّمذملذملذملذملذملذملذملذملصم

مودضملتمطؿابمآمظظملصمًلاموشاؼةمممممم-8

مب٥ّموسصملاتىمتمس٤ّمآذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوعامضعمل

مأضؿمل٠ّماظؿمل٦ّممس٤ّموصّٟمآظةمممممصغملؿملّٟ

ماتذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملٌكرتس٠ّمأمساءمذملذملذملذملذملذملذملوعؽمللؿمل

مٕمعغملػمل٣ّمممممممممممممممممدعؽملةأع٤ّمأممأوص٧ّمم-9

مػمل٣ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٓراجمصاٌؿـذملذملذملذملذملذملذملحب٦ّعاغةماظ

مؼّٓس٦ّنمسؽملرتمواظّٕعاحمطفملغؾملامممممممممم-10

م٣ّذملذملذملذملظؾانماِّدػ٧ّمذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملأذشملانمبؽّٕمص

موإذامعغمل٦ّنمطّٕؼؾملةمأدس٧ّمهلامممممم-11

موإذامحياسمايؿملّٗمؼّٓس٧ّمجؽملّٓب

ممممم٧ّممج٦ّاسبعغملادمعسمل٨ّءماظؽملارمبنيم-12

مغملّٕذملذملذملذملذملذملذملذملأذطؿؾملاماظزملؾابةمواظظمل٧ّمإذامػ

معّٖؼ٤ّماظؽمللاءمإذامعامبّٓتممممم-13

مّٕذملذملذملذملذملذملذملؾملامع٤ّمغصملذملذملذملذملذملذملذملوؼؾؾملتمع٤ّمحلؽمل

مم

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 (37) 

م

م

م

م

م

م

ماظّٕابّٝماٌؾقث

ماظعمل٦ّاص٧ّموأظعملابؾملامأغ٦ّاع

مغزملؿملةوعضملػملؿمل٠ّمدرادة

م

م

م

م

م

م

م

م
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  (38) 

ماظّٕابّٝماٌؾقث

موأظعملابؾملا٧ّماظعمل٦ّاصمأغ٦ّاع

غزملؿملةمدرادة
(م1)

موعضملػملؿمل٠ّ

م

مآماظّٕري٤ّماظّٕحؿمل٣ّمل٣ّب

اٌلؿضملانممآ
م(2)

مػذملذملّٔا
(3)

علذملذملّٝظي:مثذملذملالثظيم٧ّمأوانماالبؿذملذملّٓاءمبذملذملّٔطّٕماظعملذملذمل٦ّاسي.مصؽملعملذملذمل٦ّل:مإنعيماظعملذملذمل٦ّاصمم

م:معامطانمع٦ّص٦ّاًل.واٌشملػمل٠ّععملؿملعيّٓةعمودتؿيمعشملػملعملة.مصاٌعملؿملعيّٓ:معامطانمشريمع٦ّص٦ّل.م

مفملدؿملّٗ.اٌعملؿملعيّٓمسػمل٧ّمثالثةمأضّٕب:مععملؿملعيّٓمذبّٕعيدعموععملؿملعيّٓمبّٕغيدفعموععملؿملعيّٓمبؿمث٣ّ

مخبّٕوجعموعشملػمل٠ّمبذملّٕغيدف.ممػمل٠ّسػمل٧ّمدؿةمأضّٕب:معشملػمل٠ّمذبّٕعيدعموعشملمواٌشملػمل٠ّ

مبّٕغيدفموخّٕوجعموعشملػمل٠ّمبؿفملدؿملّٗعموعشملػمل٠ّمبؿفملدؿملّٗموخّٕوج.موعشملػمل٠ّ

اجملّٕعيدمطعمل٦ّظ٥ّمصاٌعملؿملعيّٓ
(4)

م:

م٣ّعيمممممممممممذملذملذملعمأممعصيػملمًةذملذملذملذملذملذملذملذملذملشاغؿملمّٕصيذملذملذملذملذملذملذملأعشيؾملفصي

مأممايؾ٢ّصيمواٍهعمبؾملاعمعصيؽملفِّٔمضي

م

                                                           

- ٕ٘ٔ( مف كتاب الوافى فى العروض والقوافى لمخطيب التبريزؼ، تحقيق: أ/ عمر يحيى، د/ فخر الديف قباوة، ص(ٔ
 ـ، الطبعة الثالثة.ٜٜٚٔ- ػى ٜٜٖٔ ر، طبعة دار الفكٕٕٓ

، والعمدة ٓ٘ -ٙ: ٔ، وشرح لزـو ما ال يمـز ٓٔ٘ -ٜٙٗ: ٘مف ـ وح. وانظر العقد الفريد،  والف( سقط السطراف األ(ٕ
ٔ :ٔ٘ٔ- ٔٙٗ. 

 ( ـ و ح: وىذا.(ٖ

: تزور زيارة قصيرة. . وغإٛبف معد يكرب. ديوانو ص س( مطمع قصيدة لألعشى، يمدح بيا قي(ٗ ـّ نية: اسـ امرأة. وتم
 والواىي: الضعيف. والمنجذـ: المنقطع. ع: "أـ لـ تمـ" وقد ضرب بالقمـ عمى "لـ" . ـ: أـ الحبل بيا واه.
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 (39) 

إٌّدشيفمطعمل٦ّظ٥ّمواٌعملؿملؼيّٓ
(1)

م:

معشي٤ّمؼصيؾطمِلّٚصيمَأذوادغاممممممؼارصيبؼي

م٧ّمبشيطملسملائ٥ّعمواشؿشيّٓشيؼضي٤ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملرصيحضي٤ّشيمسػمل

اٌقملدؼيّٗمطعمل٦ّظ٥ّمواٌعملؿملؼيّٓ
(2)

م:

مدع٦ّسشي١َّعمإنؼيمعشي٤ّممممممغشيؾملضيؽمِل٥ّضي

م٤ّماَيّٓشيثانغيعمساِجّٖذملذملذملذملذملعمعذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٧ّؼؾغمل

اجملّٕعيدمطعمل٦ّظ٥ّمواٌشملػمل٠ّ
(3)

م:

ممممماإذمنمةعبضملّٓشيمسصيّٕوشي٧ّمإهلمحشيؼمِلّٓتصي

موبضملّٚصيماظرملّٕـيمأػ٦ّنصيمع٤ّمبضملّٚغيِخّٕاشظيعم

خبّٕوجمواٌشملػمل٠ّ
(:4)م

مم

م*أالمَصؿشي٧ّمغالشيماظضملصيػمل٧ّمِبؾملشيؼملـي٥ّ*

م

م

م

إٌّدفمطعمل٦ّظ٥ّممواٌشملػمل٠ّ
(1)

م:

                                                           

". ح: "وأما المقّيد الم ٕٓٚ: ٔ( البيت لعمرو بف قميئة فى الكتاب (ٔ فكقولو".  واألذواد:  ردؼبرواية "رحنا". ـ: "ِرحلَّ
 .ٜٙٔ-ٜ٘ٔذود وىو الثالث مف اإلبل إلى العشرة، وأكثر ما يكوف فى اإلناث. وانظر ديواف عمرو ص جمع

.ٖٔ: ٔح: "وأما المقّيد المؤّسس فكقولو". والبيت فى شرح لزـو ما اليمـز  ((ٕ  . وقولو نينو أؼ: كفَّ

. وعروة: أخو ٖٕٓٔليذلييف ص ح: "وأما المطمق المجرد فكقولو". والبيت ألبى خراش اليذلي. شرح أشعار ا ((ٖ
 ُيكّنى. وبو لمشاعرالشاعر. وخراش: ابف 

 ـ وع: "أال فتى" .ـ: "ِبِيمٍَّة". .( ح: "وأما المطمق بخروج فكقولو"ٗ)
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  (41) 

ممممم٧ّمضاظتضيمُضؿشيؿملػمَلُةعمإذمرَأعؽملمَأال

مّٓمالمعضملضيّٓشيمصيمايلؽملاءصيمذاعاذملذملذملذملذملوض

واٌشملػمل٠ّ
(2)

وخّٕوجمطعمل٦ّظ٥ّممبّٕدفم
(3)

م:

ماظّٓؼؼيار:مربػملُّؾملاعمصؼملصيعملاعصيؾملامسشيظمَلِت

مواٌشملػمل٠ّ
(4)

اٌقملدؼيّٗمطعمل٦ّظ٥ّمم
(5)

م:

مغاصِبمؿملؼملَةعِظؾملشي٣ّدملعمؼامُأع٧ّمطػملؿملؽمل

بؿفملدؿملّٗموخّٕوجمطعمل٦ّظ٥ّممواٌشملػمل٠ّ
(6)

م:

مظؿملػملٍةعمالمغّٕىمبؾملامأحّٓطياممممممم٧ّمص

مسػملؿملؽملاعمإالمط٦ّاِطؾصيؾملا٧ّمذملذملذملحيغمل

وم
(م7)

ٌُؿذمل٦ّاعّٕصيعمممم ٌُؿذملّٓارغيُكعموا ٌُرتاِطذملبصيعموا ٌُؿغملاوغيسصيعموا حّٓودماظرملضملّٕمزيلة:ما

ٌُرتاِدفصي. موا

                                                                                                                                                    

: اسـ امرأة. تيمة. ح: "قبيمة". وقٖٗٔ. ديوانو صئيالبيت لألعشى، مف قصيدة يمدح بيا إياس بف قبيصة الطا ((ٔ
 والذاـ: العيب.

 حاشية ع: "بمغ". ح: وأما المطمق. ( فىٕ)

 . وزاد فى العجزٜٕٚمطمع معمقة لبيد. ديوانو ص  ((ٖ
 بمنى تأبَّد َغوليا، فِرجاميا.                                                          

 : مكاف الحموؿ. والمقاـ: مكاف اإلقامة. ومنى: اسـ جبل. وتأبد: توحش.والمحل
 .ٕٕٙبط مف األرض. والرجاـ: اليضاب. وانظر ص : ما انيوالغوؿ

 ( ح: وأما المطمق.ٗ)
 . وعجزهٜ. ديوانو صنابغة( مطمع قصيدة لم٘)

 وليٍل، أقاسيو، بطيِء الكواكِب.                                                

وشرح شواىده  ،ٖٗٔلمغنى ص ، واٖٙ/ ٔ: ألحيحة بف الحالج األنصارؼ. الكتاب: لالبيت لعدػ بف زيد، وقي (ٙ)
 .ٛٔ/ ٕوالخزانة  ،٘ٔٔ/ ٖٔواألغانى  ،ٜٗٔوديواف عدػ ص  ،ٓٔ/ ٔوشرح لزوـ ما اليمـز  ،ٖٗٔص

 ( زاد قبمو فى ح: "باب".ٚ)
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 (41) 

م

آخّٕماظؾؿملتعمسب٦ّمض٦ّظ٥ّم٧ّم:مأربضملةمأحّٕفمعؿقّٕطةمبنيمداطؽملنيعمصوسصاٌؿغملاممممم
(1)

م:

 جشيؾشيّٕشيماظّٓـيؼ٤ّشيماإلظ٥ّصيعمَصفشيؾشيّٕضي*مضّٓ*

عؿغملاودطياعمظالضشملّٕابموزباظظملةماٌضملؿذملاد.موعؽملذمل٥ّ:مطادذملتممم٧ّمدصيؼملعيموإمنا
(2)م

اظؽملاضذملةممم

مسػمل٧ّمثالثمض٦ّائ٣ّعموذظ١ّمشاؼةماالضشملّٕابعمواظؾضملّٓمس٤ّماالسؿّٓال.مرملتإذامعشي

ٌُرتاطبصي ٦ّظ٥ّسب٦ّمضمعٍّٕفمعؿقّٕطةمبنيمداطؽملني:مثالثةمأحوا
(:3)م

م

مٕمؼشيضملظمُلؾملاماِظعمِلّٓشيمصيمممممممممم٧ّمباظّٓـيؼارغيماظؿمِضّٟضي

مبػمل٧ّعموَشؿملؼيّٕػاماِّرواحصيعمواظّٓـيؼشي٣ّصي

ممممممممممممممعرتاطؾطيذملذملذملاعمِّنمايّٕطذملذملذملاتمع٦ّاظذملذملذملتعمصّٕطذملذملذملبمبضملسملصيذملذملذملؾملامبضملسملطيذملذملذملا.ممممممم٧ّممسـيذملذملذملمموإمنذملذملذملام

ممممممممممدونماٌؿغملذملذملذملذملاوسعمِّنؼيمذبذملذملذملذمل٨ّءماظرملذملذملذملذمل٨ّءمبضملسملذملذملذملذمل٥ّمسػملذملذملذملذمل٧ّمأثذملذملذملذملّٕمبضملذملذملذملذملّٚمدونمماوػذملذملذملذملّٔ

االضشملّٕاب
(4)م

مؼ50ػم.

م

معؿذملذملّٓارًطاعمظؿذملذمل٦ّاديم٧ّمبذملذملنيمدذملذملاطؽملنيعمومسعيذملذملمممعؿقّٕطذملذملان:محّٕصذملذملانمواٌؿذملذملّٓارك

حّٕصنيمعؿقّٕعيطنيمبنيمداطؽملنيعمسب٦ّمض٦ّظ٥ّم
(5)

م:

                                                           

 : فصمح.أؼ بر،. وقولو فج٘ٔ( مطمع أرجوزة العجاج يمدح بيا عمر بف عبد هللا بف معمر. ديوانو ص (ٔ

 ( ـ: كانت.(ٕ
. واألرواح: الرياح. والديـ: جمع ديمة، ٘ٗٔزىير بف أبى سممى، يمدح بيا ىـر بف سناف. ديوانو ص (مطمع قصيدة لٖ)

 .ٕٓٛديمة، وىى المطر يدوـ يوًما أو يوميف فى سكوف. وانظر ص
 ( فى حاشية ع: بمغ.ٗ)

 ( ح "كقولو". والصدر مطمع معمقة امرغ القيس وعجزه:   ٘)
 بَسْقِط الّموػ بيَف الدخوِؿ فحومِل.                                                                         
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محشيؾؿملٍبموعشيؽملّٖلغيمغؾ١ِّمع٤ّمِذطّٕىمِضظملا

دونماظرتاطبعمِّنؼيماًؿمل٢ّموشريػذملامإذامجذملاءتمعؿّٓارطذملةمطذملانممممممواظؿّٓارك
(م1)

أحل٤ّشيمع٤ّمأن
(2)

مضملسملطيا.بمبضملسملؾملاؼّٕطبمم

سب٦ّمض٦ّظ٥ّماطؽملنيع:محّٕفمعؿقّٕعيكمبنيمدواٌؿ٦ّاعّٕ
(3)

م:

مؼامصشيؾامغشيفضيٍّٓعمعؿ٧ّمِػفضيِتمع٤ّمْنِّٓمأال

عؿذملذملذمل٦ّاعّٕطياعمِّنؼيماٌؿقذملذملذملّٕـيكمؼػملؿملذملذملذمل٥ّماظلذملذملذملاط٤ّعموظذملذملذملؿملّٗمػؽملذملذملذملاكمعذملذملذمل٤ّمعؿذملذملذملابصيّٝغيم٧ّمومسـيذملذملذمل

ايّٕطاتمعام
(4)

.مؼعملال:مع٦ّاعّٕتماإلب٢ّصيعمإذامجاءمذ٨ّءمعؽملؾملذملاممض٥ّاٌؿّٓاركموعامص٧ّ٦ّمصم

ث٣ّماغعملشملّٝم
(5)

مذ٨ّءمآخّٕمطّٔظ١ّ.عمث٣ّمجاءم

بذملذملّٔظ١ّمِّنؼيمأحذملذملّٓم٧ّماظعملاصؿملذملةعموإمنذملذملاممسـيذملمم٧ّم:ماجؿؼملذملذملاعمدذملاطؽملنيمصذملذملمواٌذملرتادفم

اظلاطؽملنيمؼّٕدف
(6)

اآلخّٕعمسب٦ّمض٦ّظ٥ّم
(7)

م:

ٌُعملامضيمعا مػاجشيمحلؼيانشيمرصيدصي٦ّمصيما

مسػمل٧ّماظؽملّٙمعضملػملؿمل٠ّ

                                                           

 ( ح: كانت.ٔ)

 ( زاد بعده فى ع بقمـ آخر: تأتي.ٕ)

( صدر بيت مف قصيدة تنسب إلى ابف الدمينة وابف الطثرية وجميل بثينة ومجنوف ليمى وغيرىـ. ديواف ابف الدمينة (ٖ
 لقد زادنى مسراِؾ وجًدا عمى وجدؼ.. وعجزه:  ٕٖوانظر ص ٖٕٗ -ٕٖٕو  ٘ٛص 

 ( ضرب عميو فى ـ بالقمـ.ٗ)

 ( ح: فانقطع.٘)

 ( ع: "ردؼ". وردفو أؼ: تبعو أو ركب خمفو.ٙ)

. ٕٕٙ( مطمع قصيدة لحساف بف ثابت. ديوانو ص(ٚ  وشرح لزـو ما ال يمـز
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بؾؿملذملذملانمأغ٦ّاسؾملذملذملامعذملذمل٤ّمحؿملذملذملثم٧ّمحّٓؼـذملذمل٥ّمسذملذمل٤ّماظعملذملذمل٦ّاصىماًشملؿملذملذملبماظؿربؼذملذملّٖمصذملّٓرم

دذملائّٕماظضملّٕوضذملؿملنيمباسؿؾذملارمحّٕطذملةمروؼؾملذملاممممممم-اؼعمللذملؼملؾملممطؼملا–اإلرالقمواظؿعملؿملؿملّٓعمصعمللؼملؾملام

مإديمضلؼملنيمػؼملا:

مصؿملؾملامداطؽملطيا.ىمعامطانمحّٕفماظّٕو٧ّماظعملاصؿملةماٌعملؿملّٓةعموػم-أ

مصؿملؾملامعؿقًّٕطا.ىمعامطانمحّٕفماظّٕو٧ّموػمشملػملعملةعاظعملاصؿملةماٌم-ب

م:ماظعملاصؿملةماٌعملؿملعيّٓةمأضلام

مثالثةمأضلام:٧ّماٌعملؿملّٓةعموػ٧ّماًشملؿملبمبّٔطّٕماظعمل٦ّاصمبّٓأ

مػملؼملذملذملةبغملماجملذملذملّٕدةمعذملذمل٤ّماظذملذملّٕدفمواظؿفملدذملذملؿملّٗعموععيذملذمل٢ّمهلذملذملمماظعملاصؿملذملذملةماٌعملؿملذملذملّٓةمام-1

ماظؾؿملتماِّولمع٤ّماظؽملّٙ.٧ّم"عؽملفّٔم"مص

اظؾؿملذملذملتم٧ّماظعملاصؿملذملذملةماٌعملؿملذملذملّٓةمإٌّدوصذملذملةعموععيذملذمل٢ّمهلذملذملامبغملػملؼملذملذملةم"واشؿذملذملّٓؼ٤ّ"مصذملذملمم-2

ماظـاغ٨ّ.

ماظؾؿملتماظـاظث.٧ّمبغملػملؼملةم"ساجّٖ"مصمااظعملاصؿملةماٌعملؿملّٓةماٌقملدلةعموععي٢ّمهلم-3

ماظعملاصؿملةماٌشملػملعملة:مأضلام

مدؿةمأضلام:٧ّماٌشملػملعملةعموػ٧ّماظعمل٦ّاصمأضلامانمبؿمل٧ّمذّٕعماًشملؿملبمصمث٣ّ

ا٦ٌّص٦ّظةمتذملّٓعموععيذمل٢ّممممظؿفملدؿملّٗاظعملاصؿملةماٌشملػملعملةماجملّٕدةمع٤ّماظّٕدفموام-1

ماظؾؿملتماظّٕابّٝ.٧ّم"ع٤ّمبضملّٚ"مص٧ّمهلامبغملػملؼملؿ

م

م
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اظعملاصؿملذملذملةماٌشملػملعملذملذملةماجملذملذملذملّٕدةمعذملذمل٤ّماظذملذملّٕدفمواظؿفملدذملذملذملؿملّٗما٦ٌّصذملذمل٦ّظةمبؾملذملذملذملاءممممممم-2

مض٦ّلماظرملاسّٕ:٧ّموخّٕوجعموععي٢ّمهلامبغملػملؼملةم"ػؼمل٥ّ"مص

مغالماظضملالمبؾملؼمل٥ّ"م"أالمصؿ٧ّ

٧ّمصذملماظعملاصؿملةماٌشملػملعملةمإٌّدوصةما٦ٌّص٦ّظةمتّٓعيعموععـي٢ّمهلامبغملػملؼملذملةم"ذاعذملا"مممم-3

م:اِّسرمل٧ّبؿملتممسفّٖ

م"وضّٓمالمعضملّٓممايلؽملاءمذاعا"

مبغملػملؼملذملةماظعملاصؿملةماٌشملػملعملذملةمإٌّدوصذملةما٦ٌّصذمل٦ّظةمبؾملذملاءموخذملّٕوجعموععـيذمل٢ّمهلذملامممممممممم-4

معضملػملعملؿ٥ّ:معشملػمل٧ّّٝمض٦ّلمظؾؿملّٓمص٧ّم"رجاعؾملا"مص

ماظّٓؼارمربػملؾملامصؼملعملاعؾملامسظملت

متؽمل٧ّمعفملبّٓمش٦ّهلامصّٕجاعؾملاممممممممممممممممممممممممممم

ماظعملاصؿملةماٌشملػملعملةماٌقملدلةما٦ٌّص٦ّظةمتّٓعيعموععي٢ّمهلامبعمل٦ّلماظؽملابطملة:م-5

مهل٣ّمؼامأعؿملؼملةمغاصب٧ّمطػملؿملؽمل

موظؿمل٢ّمأضادؿمل٥ّمبشمل٨ّءماظغمل٦ّاطبممممممممممممممممممممممممممم

ماظعملاصؿملذملذملةماٌشملػملعملذملذملةماٌقملدلذملذملةما٦ٌّصذملذمل٦ّظةمبؾملذملذملاءموخذملذملّٕوجعموععيذملذمل٢ّمهلذملذملامبعملذملذمل٦ّلممم-6

ماظرملاسّٕ:

مظؿملػملةمالمغّٕىمبؾملامأحّٓا٧ّمص

مسػملؿملؽملامإالمط٦ّاطؾؾملا٧ّمحيغملممممممممممممممممممممممممممم

عذمل٤ّمحؿملذملثماإلرذملالقمممم٧ّماغؿعمل٢ّماًشملؿملبمع٤ّمايّٓؼثمس٤ّمأغ٦ّاعماظعملذمل٦ّاصممث٣ّ

مزيلة:٧ّمواظؿعملؿملؿملّٓمإديمايّٓؼثمس٤ّمأظعملابماظعمل٦ّاسيعموػ
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ماٌؿغملاوس:مط٢ّمضاصؿملةمبنيمداطؽملؿملؾملامأربضملةمأحّٕفمعؿقّٕطة.م-1

مضاصؿملةمبنيمداطؽملؿملؾملامثالثةمأحّٕفمعؿقّٕطة.ماٌرتاطب:مط٢ّم-2

ماٌؿّٓارك:مط٢ّمضاصؿملةمبنيمداطؽملؿملؾملامحّٕصانمعؿقّٕطان.م-3

ماٌؿ٦ّاعّٕ:مط٢ّمضاصؿملةمبنيمداطؽملؿملؾملامحّٕفمواحّٓمعؿقّٕك.م-4

محذملّٕفمىمبذملفملممؾملؼملذملاماجؿؼملذملّٝمدذملاطؽملاػاعموٕمؼظملزملذمل٢ّمبؿملؽملمممماصؿملذملةماٌرتادف:مط٢ّمضم-5

معؿقّٕك.

مم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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معشملؾؿمل٠ّ

ماِّبؿملاتماظؿاظؿملة:٧ّمبنيمغ٦ّعمط٢ّمعؽملؾملؼملامصاظعملاصؿملةماٌشملػملعملةمواٌعملؿملّٓةعمومحّٓد

مُأخشي٦ّؼيفصيمباظؽملضملؼملانمحؿ٧ّمطفملمنامم-1

متمظ٥ّمخااًلمطّٕميطيامأوماب٤ّمس٣ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملضؿػملممممممممممممممممممممممممممممممم

مإنمع٦ّدضملتىمصكملؼاكمواِّعّٕماظّٔم-2

م٦ّاردهمضاضتمسػملؿمل١ّماٌزملادرذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملعمممممممممممممممممممممممممممممم

مّٕءمغظملل٥ّذملذملذملذملذملحل٤ّمأنمؼضملّٔرماٌمصؼملا

ماذرذملّٗمظ٥ّمع٤ّمدائّٕماظؽملاسمسذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوظؿملممممممممم

مّٕاتذملذملذملذملذملذملذملأالمظؿملتماظّٕعيؼاحمعؾرملعيم-3

م٦ّبذملذملذملذملذملذملاطّٕمأومعـذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملؽملامعؾذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملحباجؿمممممممممممم

ماممذملذملذملذملذملذملالمإذامأعؿؽملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاظرملؼملمصؿكربغا

ماماىؽمل٦ّبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملربمأػػملؽملامسؽملذملذملذملذملودبممممممممم

ماظؽملظملّٗمسؽملؾمل٣ّمبلػمل٦ّة٧ّموسّٓعؽملموضّٓم-4

مايرملّٕمباظغملظمل٧ّ٤ّموظغمل٤ّمإذامعامضؼملتمصممممممممممممممممممممممممممم

ماظلّٕمسؾّٓكمعامادؿشملضملتمحظملاز٥ّمم-5

مّٓهذملذملذملذملذمل١ّمسؾذملذملذملتمب٥ّمصكملغذملذملذملذملذملذملذملذملذملأصسملمصكملذا

م٦ّقمدمذملذملذملذملذملذملر٢ّمؼامذم٢ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملظؿملؼام-6

مّٕذملذملذملذملذملاظنيمصابذملذملذملذملذملذملذملذملػمل٧ّمايذملذملذملذملذملذملذملذملس٧ّمإغممممممم

م
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مأعّٕكمظألخالقمعّٕجضمل٥ّصالحمم-7

معمل٣ّذملذملذملذملذملذملذملظملّٗمباِّخالقمعلؿذملذملذملذملصعمل٦ّعيمماظؽملمممممممممممممممممممممممممممم

مطػمل٥ّمشسملبموسؿب٧ّمزعاغم-8

مبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاممإظذملذملذملذملذملذملذملواِّؼ٧ّمذملذملذملذملذملوأغتمسػملممممممممممممممممممممممممممممممممم

موطؽملاعؾملا٧ّمواظشملريمصىموضّٓمأشؿّٓم-9

م٢ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاِّوابّٓمػؿملغملتؽملفّٕدمضؿملّٓممممممممممممممممممممممممممممممممم

مؼامظػملّٕجالماحظملصمل٦ّامأورانمعػملؿغمل٣ّم-10

مصؼملامظغمل٣ّمبضملّٓمخّٔلماظّٓؼ٤ّمأورانممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظّٓعّٝمذؿملؼملؿ١ّماظزملرب٧ّمسزملمأراكم-11

مّٕذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملسػملؿمل١ّموالمأع٧ّمأعامظػملؾمل٦ّىمغؾملمممممممممممممممممممممممممممممممم

مطؿ٦ّممواظػمللانمطؿ٦ّمىمصقملادم-12

م٦ّمذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبفملدّٕارماظظملقملادممن٧ّمودعضملمممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

ماًاعّٗماٌؾقث

م٧ّاظعمل٦ّاصمسؿمل٦ّب

مغزملؿملةموعضملػملؿمل٠ّمدرادة

ػسؿمل٦ّبماظرملضملّٕؼ
مم

م

م

م

م

م

م
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ماًاعّٗماٌؾقث

م

ماظعمل٦ّاسيمسؿمل٦ّب

غزملؿملةممدرادة
(1)

موعضملػملؿمل٠ّم

ػسؿمل٦ّبماظرملضملّٕؼ
م(2)

م

واظلـيذملذملؽملادصيعمواظؿسملذملذملؼملنيصيعمممعواإلؼشملذملذملاءصيمعظرملذملذملضملّٕ:ماإلضذملذمل٦ّاءعمواإلطظملذملذملاءصيممسؿملذملذمل٦ّبماموعذملذمل٤ّ

عؽملعمل٦ّرةعموضّٓمععملالمىمواإلجازةمباظّٖا
(3)

مواظؿؼيقّٕؼّٓمعباظّٕاءعمواظّٕؼيعشي٢ّصيم

واحّٓة.موػذمل٦ّمأنمأذمل٨ّءمبؿملذملتمممممةضزملؿمل٧ّّٓمصىم:ماخؿالفمحّٕطةماظّٕوصاإلض٦ّاء

عّٕص٦ّسطياعموآخّٕمذبّٕورطياعمسب٦ّمض٦ّلماظؽملابطملة
(4)

م:

ممممممممممىمعصيطملؿّٓمآلمعؿملؼيَةمرائّّظيعمأومَأِع٤ّ

مسشيفالنشيعمذامزاٍدعموشريشيمعصيّٖوؼيِد

ضالممث٣ّ
(5)

م:

ماظؾ٦ّارحصيمأنؼيمرغيحضيػمَلؿشيؽملامشّٓطيامممممممممموبّٔاكمخؾؼيّٕشيغاماظطملصيّٕابصيماِّد٦ّدصيمزشيسشي٣ّشي

                                                           

 -ٕ٘ٔفخر الديف قباوة ص( مف كتاب الوافى فى العروض والقوافى لمخطيب التبريزػ تحقيق أ/ عمر يحيى، د/ (ٔ
 ـ الطبعة الثالثة.ٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔطبعة دار الفكر  ٕٕٓ
 .ٖٚٔ -ٗٙٔ/ ٔوالعمدة  ،ٕٙ -ٗٔوالموشح ص ،ٗٗ-ٕٗ( فى ح بداًل منو: "باب". وانظر الشعر والشعراء ص(ٕ

 ( ـ ح: يقاؿ.ٖ)
 .ٖٕٗ. وانظر ما مضى فى ص ٜٖ -ٖٗ( مطمع قصيدة لو فى ديوانو صٗ)

 وىو ما مّر مف الصيد مف ميامنؾ إلى مياسرؾ. يتشاءـ بو. رح،با ( البوارح: جمع٘)
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مممممممممممممممإصذملذملذملّٕاًصا.مػغملذملذملذملّٔام٧ّمطذملذملذملانمعذملذملذملّٝمإٌّصذملذملذمل٦ّعمأوماجملذملذملذملّٕورمعؽملزملذملذملذمل٦ّبممسـيذملذملذملمممصذملذملذملكملذا

٧ّمذطّٕهمأب٦ّماظضملالءمص
(1)

ض٦ّظ٥ّمم
(2)

م:

مػمل٧ّماإلؼشملاِءعمداًٌةمع٤ّماظذملممممممإض٦ّاِءعمواإلطظملاِءعمواإلصّٕاِفسمبصيؽمِلؿملشيتضي

وضال
(3)م

:مإض٦ّاءظيمباظؽملزملبعمطعمل٦ّظ٥ّماإلصّٕافصيم
(4)

مؼ55:مػ

مجابانشيمحؿ٧ّماذؿشيّٓؼيمعشيطملضيّٕغيضصي٥ّممممممممأرضملؼملتصي

ماصاذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٦ّالمأغؼي٥ّمرذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملظمعّٓؽيذملذملذملذملوطادمؼشيؽملعمل

مىابانشيمؼشيرتْطؽملامِظشمِلؿملؼيِؿ٥ِّممممممممممممممممممصعمُل٢ّضي

مغ٦ّمصيماظسملؽيق٧ّمبضملّٓشيمغ٦ّمغيماظػملَّؿمل٢ّغيمإدّٕافصيم

المؼصيفؿملّٖممواًػملؿمل٢ّصي
(5)

ٌُظملسملؼي٢ّصيماظسملؾـيم مذشيَطّٕشيه.٧ّمػّٔاموالمأصقاب٥ّعموا

اَيؾضي٢ّشيمَصفمَلْض٦ّاهعمإذامأثؾتم٢ّصيض٦ّظ١ّ:ممَصؿشي٢ّشيماظظملاِعمع٤ّمواإلض٦ّاء
(6)

ض٦ّؼيًةمع٤ّمض٦ّاه.مم

اظعملزملذملذملؿملّٓةمعضملؾملذملذملاعمبذملذملاخؿالفمحّٕطذملذملاتمم٧ّماصضذملذمل٦ّاه.مصػملؼملذملذملامخاظظملذملذملتماظعملاصؿملذملذملةمدذملذملائّٕمضذملذمل٦ّممم
(7)

م

ىعمضؿمل٢ّمأض٦ّىاجملّٕ
(8)

مأي:مخاظّٟمبنيمض٦ّاصؿمل٥ّ.مع

                                                           

 : تفسير.ح( (ٔ
 .ٕٔٛٔالطاىر الموسوؼ. شروح سقط الزند ص  فبيا الشريثى ( مف قصيدة لو ير (ٕ

 .ٕٖٔوالموشح ص  ،ٕٗٛٔ-ٕٕٛٔ( انظر شروح سقط الزند ص ٖ)

( و)طوؼ( و )قود(. ع: "أطعمت". ح ع والمساف والتاج )جوب( و )غرض ،ٖٕٛٔ-ٕٕٛٔ( شروح سقط الزند ص ٗ)
 "استّد". ـ: "معرضو". وجاباف: اسـ رجل. والمغرض: أسفل البطف. وطاؼ: برز لقضاء حاجتو.

 ( ح: ال يجوز.٘)
 ( ع نبت. ـ: ثبت.(ٙ

 ( ح: حركة.(ٚ

 ( ح: فى قصيدة "موضع" "قيل أقوػ".ٛ)
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ضزملذملؿملّٓةمواحذملّٓة.موأطـذملّٕمعذملامؼعملذملّٝمذظذمل١ّممممممم٧ّمصذملمىم:ماخؿالفمحّٕطةماظّٕوواإلطظملاء

اٌؿعملاربةماٌكارجمعـ٢ّمض٦ّظ٥ّمّٕوفاي٧ّمص
(1)

م:

مع٤ّمداِظظمَلٍةموع٤ّمصصيّٓصيغضيممممممممممُضؾـيقضيِت

مصصيعمُل٧ّّٝمطفملغؼيؾملامُطرملضيؿملشيُةمضبـيعمصم

م:موطعمل٦ّظ٥ّ

ممممممممممممممممإنؼيماظِؾّٕؼيمذ٨ّضيءظيمػعيؿملـي٤ّصيمبصيؽملشي٨ّؼيع

ٌَؽملضيشمِل٠ّصيماظَّػملؿملـي٤ّصيعمواظشملُّطملشيؿملـي٣ّصيم ا
(2)

م

م:مػ٦ّمطاإلض٦ّاء.وضؿمل٢ّ

طانمصفملصػمل٥ّمع٤ّ:مطظملفملتصيماإلغاءموشريشيهعمإذامضػملؾؿشي٥ّ.موؼصيعملالمأؼسملطيذملا:مأطظملذملفملتصيمممموأؼؾملؼملا

ٌُكذملاَظّٟمبذمل٥ّمسذمل٤ّمجؾملذملةماظضملذملادة.مصػملذملّٔظ١ّمٌذملاماخؿػملذملّٟممممممممم اظرمل٨ّءعمإذامأعػملؿشي٥ّعمصاٌغمْلظملفمل:ما

ذظذمل١ّماظضملؿملذملبصيمإطظملذملاء.موؼذملّٓلؽيمسػملؿملذمل٥ّمممممم٧ّمدصيذملؼملـيممحّٕفماظّٕويعيعمأومٌذملاماخؿػملظملذملتمحّٕطاعذمل٥ّعممم

اظّٕؽيعةىمض٦ّلمذ
(3)

م:

مبؾملامأرضطياعمعّٕىموشيجشي٥ّشيمرشيْطِؾؾملامممممممضشمَلضملضيتصي

مشريشيمداِجّٝغي.مغمْلظملفمًلعإذامعامسشيػمَل٦ّػامعصي

م

                                                           

 ،والمحكـ )صقع( ،ٓٓٔوالمعيار ص ،ٙٙٔ/ ٔة والعمد ،ٕٛٗ/ ٔوسر الصناعة  ،ٜٔ( لجواس بف ىريـ. الموشح صٔ)
والسالفة: خصمة الشعر المرسمة عمى الخد. والصدغ: ما بيف لحاظ العيف  ،ٔٛص  واإلقناع ،( و)صدغ(صقعوالمساف والتاج )

 . والكشية: شحمة فى باطف صمب الضب. وقيل: ىى أصل ذنب الضب. والصقع: الناحية.ألذفوأصل ا

 .ٓٔٛ( الكامل ص ٕ)
. يذكر ناقة ركبيا وقطع بيا ىذه األرض. ووجو ركبيا: ٜٖ٘اد فى ح ىنا "حيث قاؿ". والبيت فى ديوانو ص ( ز (ٖ

 مسمكيـ. والمكفأ: المقموب.
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م:مشريشيمضاصّٓ.مؼعملال:مدشيفشيّٝشيمدشيفاسًةعمإذامَضزملشيّٓشي.أي

و
م(1)

ضزملؿملّٓةمواحّٓة;متضملؽملذمل٧ّمواحذملّٓعمطاظّٕجذمل٢ّمممم٧ّماإلؼشملاء:مأنمعؿغملّٕؼيرماظعملاصؿملةمص

واظّٕعيجذملذمل٢ّ
(2)

.مصذملذملكملنمطذملذملانمٌضملؽملذملذملؿملنيمم
(3)

ٕمؼغملذملذمل٤ّمإؼشملذملذملاءعمسبذملذمل٦ّ:مرجذملذمل٢ّمغغملذملذملّٕةمواظّٕؼيجذملذمل٢ّممممم

موذشيػشيٍبمتضملؽمل٧ّماى٦ّػّٕ.مظملضمل٢ّاظمتضملؽمل٧ّوذػبمملةععضملّٕص

رّٕؼعمل٧ّ٥ّم:مأنمؼشملفمَلماإلغلانمصؼشملاءاإلموأص٢ّ
(4)

سػملذمل٧ّمأثذملّٕموطٍءعمصؿملصيضملؿملذملّٓشيماظذمل٦ّطءممممم

سػمل٧ّمذظ١ّما٦ٌّضّٝ.مصغملّٔظ١ّمإسادةماظعملاصؿملةعمو
(5)

مػ٦ّمع٤ّمػّٔا.م

معغملّٕؼّٕه:طؿملظملؿملةم٧ّمصمواخؿػملظمل٦ّا

٧ّموأسؿملذملّٓمظظملصملؾملذملامصذملممممةعاًػملؿمل٢ّمإديمأنؼيمط٢ّؼيمطػملؼملةموضضملذملتضيمع٦ّضذملّٝماظعملاصؿملذملممممصّٔػب

ضاصؿملذملذملذملذملةمبؿملذملذملذملذملتمآخذملذملذملذملّٕمم
(6)

سػملؿملؾملؼملذملذملذملذملامععملذملذملذملذملّٝعموطاغذملذملذملذملتماظضمل٦ّاعذملذملذملذمل٢ّمم
(7)

مممممممممممممممممممممممممممماعؼيظملذملذملذملذمل٠ّمعضملؽملاػؼملذملذملذملذملامم-

ممممممممممممممممممممممممممممممممممصؾملذملذملذملذملذمل٦ّمإؼشملذملذملذملذملذملاءمسبذملذملذملذملذمل٦ّم"ثشيطملضيذملذملذملذملذملّٕ"معّٕؼذملذملذملذملذملّٓ:ماظظملذملذملذملذملذمل٣ّعمو"ثشيطملضيذملذملذملذملذملّٕ"معّٕؼذملذملذملذملذملّٓ:مممممممم-َأوماخؿػملذملذملذملذملذملّٟ

وعامأذؾ٥ّممعاظعملؾؿملػملةعمو"طػملب"معّٕؼّٓماظؽملابّّمعّٕؼّٓدارؼمايّٕبعموسب٦ّم"طػملب"م٧ّمػعامؼػمل

مذظ١ّ.موعـػمل٥ّ:

معشيؾملادشيىمرظملػملٌةعمجشيػملَّػملتضيمممممممممممضاعت

ػشي٦ّضيدشيجشيؾملامباظّٕؼيْض٣ّغيعمواظضملشيعمْل٢ّم
(8)

م

                                                           

 ( زاد قبمو فى ح: اإليطاء.ٔ)

 ع ـ: ورجل. (ٕ)

 ( ع ح: بمعنييف.(ٖ

 ( سقط "فى طريقو" مف ـ.ح: الرجل فى طريقو.ٗ)

 مف ع وح. سقط( ٘)

 أخرػ" وصوب فى المتف كما أثبتنا.( ع: "قافية (ٙ

 ( ع: عمييا.(ٚ
 والرقـ: ضرب مف الخز مخطط. وفى ع قبالة العقل: "وشي" وىو تفسيره. ،( ـ: "حممت"(ٛ
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مباِّياِزعمأػ٢ّشيماظؽملؽيؾمل٧ّممممممممممعشيظمْلِؿ٤ّصي

وعلؿيبعمباظطملصيؽملجغيعمذاماظضملعمل٢ّغي
(1)

م

مٍةمممممصشيؾضي٦ّشيىمهلا:مج٦ِّديعمظّٔمضػملتصي

سعمل٢ّغي٧ّمأصؾشيّّشيعمظػملرملؼيعمل٦ِّةعمص
(2)

م

م

موحصيؾـيؿمل١ّمظ٥ّمالزمظيمممممممممممممممممأضق٧ّ

عصيشملاِظبظيمباظؽملؼيعملِّٓعمأومسشيعمْل٢ّغيم
(3)

م

مبكملسّٕاضػي:مسشيِّٓعتشيماهل٦ّىممممممضاظت

ػ٢ّمظعملؿؿمل٢ّغيمايبـيمع٤ّمسعمل٢ّغي؟م
(4)

م

مصكملذا
(5)

طذملانماالدذمل٣ّمؼؽملزملذملّٕفصيممممم
(6)

إديمصضملذمل٢ّعمسبذمل٦ّم"ذشيػشيذملبشي"معّٕؼذملّٓمممممم
(7)

اظؿذملربمعذملّٝمممم

ّٔػابمصذملذملالمأضملػملذملذمل٥ّمماظذملذملمعّٕؼذملذملّٓ"ذشيػشيذملذملب"م
(8)

ِّنماظضمل٦ّاعذملذمل٢ّمالمعشيعمَلذملذملّٝصيمسػملؿملؾملؼملذملذملاممممإؼشملذملذملاءطيم
(9)

م.

سؽملذملذمل٥ّمموروى
(10)

"اظّٕجذملذمل٢ّ"مإذامطذملذملانمىمؼمدذملذملضملؿملّٓصيمبذملذمل٤ّمعلذملذملضملّٓةمأغذملذمل٥ّمؼصيفذملذمل56ّٕاِّخظملذملذملّ٘مػم

                                                           

 .ػحجى( الغنج: التدلل والتكسر. وقبالة العقل فى ع و ـ: ال(ٔ

 عقل: العقاؿ. بالة( فى ع ـو ق(ٕ
 ( فى ع و ـ قبالة عقل: الحبس.(ٖ

 .قبالة عقل: الدية. ورواية ـ ىي: عدمت( فى ع ـو (ٗ

ذا(٘  .( ع ح: وا 

 .( ـ: يتصرؼٙ)

 ( ح: يريد.(ٚ

 ( ح: "فال تجعمو". وفى ع تقديـ وتأخير فى العبارة.ٛ)

 ( ع: عمييا.ٜ)

 .ٛ٘(ع: " عف" وفوقيا: عنو. وانظر القوافى ص ٓٔ)
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امسطيذملذملامسػملؼملطيذملذملاعمو"اظّٕجذملذمل٢ّ"مإذامطذملذملانمعذملذمل٤ّم
(1)

اظّٕج٦ّظؿملعيذملذملةعمعصيفذملذملّٕىم"ذػذملذملب"ممعذملذمل٤ّماظؿذملذملربممم

و"ذػب"مع٤ّماظّٔػابعمصالمأضملػمل٥ّم
(2)

.موػّٔامػ٦ّمإؼشملاء
(3)

ماظزملقؿملّّ.م

عؼيذملذملامشذملذملريماًػملؿملذملذمل٢ّعمطؼملذملذملقملرعيجعمواِّخظملذملذملّ٘عمواظؽملعيسملذملذملّٕمبذملذمل٤ّمذصيذملذملؼملؿمل٢ّعمواىّٕعذملذمل٨ّعيعمممموأم

وشريػ٣ّمصذملكملغؾمل٣ّمؼعمل٦ّظذمل٦ّن:مإذاماخؿػملذملّٟماٌضملؽملذمل٧ّمواععيظملذمل٠ّماظػملظملذملّٜمصػملذملؿملّٗمبكملؼشملذملاءمممممممم
(4)م

وإنم

موضضملتمسػملؿملؾملؼملاماظضمل٦ّاع٢ّ.مصؼمل٤ّماإلؼشملاءمض٦ّظ٥ّ:

مخشيّٕداءشيمعصيصملػملؼملٍةمممممممممممممممم٧ّمأضشيّٝصيماظؾؿملتشيمصممَأو

ىاظلاربؾملامىمّٕذملذملذملذملذملذملعصيعمَلؿملـيّٓصيماظضملريشيمالمؼلم
(5)

م

ؼيمبؾملاممممممممممالم مؼشيكظمِلّٚصيماظّٕـيزؼيمس٤ّمأرضػيعمأ

ىموالمؼشيسمِل٢ّؽيعمسػمل٧ّمعزملؾاِح٥ِّعماظلار
(6)

م

مظؿملّٗمبكملؼشملاءمذيّٝماٌضملّٕصةمعّٝماظؽملغملّٕةمسب٦ّمض٦ّظ٥ّ:ممومما

مػ٤ّؼيماظػملؿملػمل٥ّضيمممممممممدّٓوشيدػملخمل٣ّممؼاربـي

ػملةمذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٢ّؼيمظؿملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوظؿملػملًةمأخّٕىموط
(7)

م

معموإذامعؾاسّٓمطانمأحل٤ّ.طصيّٕماإلؼشملاءصيمطانمأضؾّّشيموإذا

                                                           

 .( ح: وروػ سعيد بف مسعدة عف األخفش فى الرجل إذا كاف عمًما أو بمعنىٔ)

 ( ح: فال تجعمو.ٕ)
 .عتمد( زاد ىينا فى ح: المٖ)

 ( ـ: إيطاء.ٗ)
: ال يخفض". لقصيدةأبيات مف ا ربعةقاؿ بعد أ ثـحاشية ـ: "حاشية: ىو لمنابغة. ى و ف ،( زاد بعده فى ع: "وفييا"٘)

وفى الديواف:  . ـ: "أواِضع".ٙ٘(، والقوافى صوطأ)والمساف والتاج:  ،٘ٔوالموشح ص  ،ٛ٘- ٚ٘ديواف النابغة ص 
 "فموضع البيت". ح: "يقيد".

 ( البيت فى وصف جيش. والرز: الصوت. ومصباحو: نيرانو.(ٙ

 (.سدو)والمساف:  ،ٚ٘ -ٙ٘. والسدو: ضرب مف السير. انظر القوافى ص "( ع: "يارب قرب" وفوقيا: سمـ. ع: "سدرىفٚ)
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م:مسػمل٧ّمزيلةمأضّٕصيٍب:واظلـيؽملادصي

وػذمل٦ّمأنمأذمل٨ّءمبؿملذملتمعقملدؼيلطيذملاعموبؿملذملتمشذملريمعقملدؼيذملّٗعمممممممممفملدؿملّٗغيع:مِدؽملادماظؿاِّول

طعمل٦ّلماظضملفاج
(1)

م:

مممممم٧ّمؼامادػملؼمل٨ّعمث٣ّؼيمادػملؼملمعدارشيمدػملؼملشي٧ّمؼا

موس٤ّممينيغيمدشيؼملضيلشي٣ّغيمؼملضيلشي٣ّػيعِبل

مضال:مممث٣ّ

غي* م*َصِكؽملضيِّٓفصيمػاعُةمػّٔاماظضملا

ػؼملّٖصيم"اظضملذملإ".مصذملالمؼغملذمل٦ّنمسػملذمل٧ّمػذملّٔامممممم٧ّمؤبةمطانمؼعمل٦ّل:مظطملةمأبأنمرموحيغمل٧ّ

دؽملادطيا
(2)

م.

صكملنمطاغذملتمممععغمل٦ّنمضؾ٢ّماظّٕعيدف٧ّم:مِدؽملادمائّوعموػ٦ّمايّٕطةماظؿواظـاغ٨ّ
(3)

م

(3)

ضؼملةمعّٝمطلّٕةمم
(4)

ٕمؼغمل٤ّمسؿملؾطياعمطعمل٦ّظ٥ّم
(5)

م:م

مِبزملشيقضيؽمِل١ِّعمصاصؾقؿملؽملا٧ّمػصيؾـيمأال

ضال:مث٣ّ
(6)

م

ٌُؿصي٦ّغاممممممممممممممممممممممممممممممممممممم معّٕعيبؼيضملتماِّجارغيعشيعموا

                                                           

 ، وسمسـ: اسـ موضع.ٓٙ – ٛ٘( ديوانو صٔ)

 ذلؾ.زاد فى ح: انتيى  ( (ٕ
 فى ح: انتيى ذلؾ. زاد( ٖ)

 ( ح: كاف.ٗ)
 وال ُتبقى خمور األندرينا.    ، وعجزه:ٖٔٚشرح القصائد السبع ص ( مطمع معمقة عمرو بف كمثوـ.٘)
 غمع مف األرض. وصدره:  ما( األجارع: جمع أجرع، وىو مف الرمل ما لـ يبمغ أف يكوف جباًل. والمتوف: ٙ)

 ذراعى عيطِل، أد ماء، بكِر.                                       
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جاءتماظظملؿقةمعّٝماظسملذملؼملةعمأوماظغمللذملّٕةعمصذملّٔاكممممموإن
(1)

٧ّمدذملؽملادعمسبذمل٦ّمض٦ّظذمل٥ّمصذملممممم

ػّٔهماظعملزملؿملّٓة
(2)

م:

ماظّٕـيؼاحصيمإذامجشيّٕشيؼؽملامعصيزملشيظملخملعمُلؾملا

اٌعملؿملعيذملّٓمصؿقذملٌةمممىم:مِدؽملادماظؿ٦ّجؿمل٥ّعموػ٦ّمأنمؼغمل٦ّنمعامضؾ٢ّمحّٕفماظذملّٕومواظـاظث

عّٝمضؼملعيٍةعمأومطلٍّٕة.مصكملنمطاغت
(3)م

مظغمللّٕةمٕمؼغمل٤ّمدؽملادطيا.اظسملؼملةمعّٝمام

جاءتماظظملؿقةمعّٝمإحّٓاػؼملامصؾمل٦ّمدؽملادمسؽملذملّٓماًػملؿملذمل٢ّعموطذملانمدذملضملؿملّٓمبذمل٤ّممممممموإن

عشيلضيذملذملضملّٓةمالمؼذملذملّٕاهمدذملذملؽملادطيام
(4)

أذذملذملضملارماظضملذملذملّٕب.موذظذملذمل١ّم٧ّمظغملـّٕعذملذمل٥ّمصذملذملم
(5)م

عـذملذمل٢ّمضذملذمل٦ّلماعذملذملّٕئممم

اظعملؿملّٗ
(6)

م:

مممممممىموأبؿمل١ِّعمابؽملَةماظضملاعّٕمالع

مَأِصّٕؽي٧ّم٦ّمصيمأغـيذملذملذملذملذملذملاظعمل٧ّمالمؼشيّٓؼيسم

مض٦ّظ٥ّ:مممعّٝ

مًؿمل٢ّشيعموادؿألع٦ّامممممرطؾ٦ّامامإذا

معشيقشيّٕؼيَضِتماِّرضصيعمواظؿمل٦ّمصيمَضّٕؽي

                                                           

 ( سقط مف ح.ٔ)

 متونيّف متوف غدٍر. كأفَّ : صدره(ٕ)

 : كاف.ح(ٖ)

 .ٗ٘مف ـ. وانظر القوافى ص سقط(ٗ)

 : فى ذلؾ.ـ( (٘
: البارد. وانظر القر. ح: "وستالموا" .ـ "تحركت". واستألموا أؼ: لبسوا الألمة، وىى السالح. و ٗ٘ٔ( ديوانو ص(ٙ
 .ٜٕٙص
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:مِدؽملادماإلذؾاعموػ٦ّمعطملؿملريمحّٕطةماظّٓخؿمل٢ّ.مصاظسملؼملعيةمعذملّٝماظغمللذملّٕةمشذملريممممواظّٕابّٝ

عـذمل٢ّمض٦ّظذمل٥ّم"واىذملّٕاوغيلغي"ممممععضملؿملبعمواظظملؿقةمعّٝمواحّٓمعؽملؾملؼملامعضملؿملب
(1)

عذملّٝمض٦ّظذمل٥ّ:م"أنممم

عشيشمَلاوشيظ٨ّ"موضّٓمععملّٓؼيم
(2)

م.

بؿملذملذملتمعصيّٕدًصذملذملام:مدذملذملؽملادماظذملذملّٕـيدفعموػذملذمل٦ّمأنمأذملذمل٨ّءممواًذملذملاعّٗ
(3)

عموبؿملذملذملتمشذملذملريمعصيذملذملّٕدفم

طعمل٦ّظ٥ّ
(4)

م:

محاجِةمعصيِّٕدالممممممممممممممم٧ّمطؽملتشيمصمإذا

مؼ57صفملرد٢ّضيمحغملؿملؼملطياعموالمع٦ِّص٥ِّمػ

مابصيمأعّٕػيمسػملؿمل١َّماظؿ٦ّىممممممممممممممبموإن

م٥ِّ.ذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاعموالمعصيضملزمِلذملذملذملذملذملذملذملذملذملصرملاوغيرضيمظؾؿملؾطي

موطعمل٦ّظ٥ّ
(5)

م:

ممممممم٧ّممغشيّٓشياعًةمظ٦ّمَأنؼيمغظمللمغشيِّٓعضيتصي

مل٨ّذملذملذملذملؼملذطيامَظؾشيؿشيغمْلتصيمخشيإ٧ّمعصيشملاوغيسصيؽمل

مممممممم٧ّممعؽملىمدظملاهصيماظّٕعيأمديمعشيؾشيؿملؼي٤ّشي

ِٓعمحنيمطلشيّٕضيتصيمض٦ّممممممممم ٧ّمدَظضملشيؼملضيّٕصيما
(6)

م

                                                           

 : والجراولي.ـ (ٔ)

 .ٖٖٕص :انظر (ٕ)

 : "مردؼ" وفوقيا: فًا.ع (ٖ)
أبيات تنسب إلى الزبير بف عبد المطمب وعبد هللا بف معاوية بف جعفر وصالح بف عبد القدوس. طبقات فحوؿ  مف(ٗ) 

والعمدة  ،ٖٓٔوالمعيار ص ،ٕٛواإلقناع ص ،ٙٔوالموشح ص ،ٕٖٙوحماسة البحترػ ص ،ٖ٘ٓالشعراء ص
ف باب.ٜ٘ /ٕ البصريةوالحماسة  ،ٛٙٔو ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٔ  . ح: وا 

والمساف والتاج  ،ٜٖٗ-ٖٛٗ/ ٕومجمع األمثاؿ  ،٘ٚ -ٗٚلمكسعى الذػ يضرب بندامتو المثل. الفاخر ص البيتاف(٘)
 )كسع(. وبتؾ: قطع.

 .ٓٙٔ/ ٔالحذو فى ىذا البيت مخالفة لمردؼ، فيى فتحة وىو واو. انظر العمدة  حركة (ٙ)
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وأصذمل٢ّماظلـيذملؽملادمعذمل٤ّمض٦ّظذمل١ّ:ممممممعاظعملاصؿملذملةمدذملؽملادطيامم٧ّمع٤ّمأضمل٢ّمط٢ّمسؿملبمصذملمموعؽملؾمل٣ّ

اظرمل٨ّءعمإذامريػملؿشي٥ّمسػملؿمل٥ّموأضظملؿ٥ّمأدؽملّٓتصيماظرمل٨ّءمإدي
(1)

.مأومع٤ّمضذمل٦ّهل٣ّ:مخذملّٕجمبؽملذمل٦ّمممم

أي:مخّٕج٦ّامسػملذمل٧ّمراؼذملاتٍمممعصالنػيمعؿلاغّٓؼ٤ّ
(2)

.معذملؿظملعملنيمذذملؿعي٧ّعمصؾملذمل٣ّمزبؿػملظملذمل٦ّنمشذملريمممممم

ػّٔهماظعملزملؿملّٓةماخؿػملظملتعموٕمعؿفملظّٟم١ّصغملّٔظ
(3)

اغؿصملذملاممم٧ّماظضملذملادةعمصذملممىمحبلبمجار

وطفملنؼيمػّٔامأزؾملّٕصيمعوادؿؼملّٕارػا٧ّماظعمل٦ّاص
(4)

مع٤ّماِّول.م

أنمعؿضملػمّل٠ّمضاصؿملةُماظؾؿملتماِّولمػ٦ّمواظؿسملؼملني
(5)

ـاغ٨ّعمطعمل٦ّلم اظؽملابطملةمممباظؾؿملتماظ
(6)

م:

مرشيدواماِىظملارشيمسػمل٧ّممتؿمل٣ّػيمممممممموشيموػ٣ّ

موػ٣ّمأصقابصيمؼ٦ّمشيمسصيغملازعمإغعي٨ّ

مهل٣ّمعشي٦ّشيارغيدشيمصاِدضاٍتممممممذشيؾملغيّٓتصي

مذشيؾملغيّٓضينشيمهل٣ّمِبزمِلّٓضيقغيماظ٦ّدـيعمعؽملـي٨ّ

اآلخّٕمموطعمل٦ّل
(7)

م:م

مايبـيمؼػملقشي٧ّعمأعاممممممممم٧ّمصىمذاماظّٔمؼا

ماذملذملذملذملذملذملذملذمل٦ّمحصيؼملـيػملتشيمعؽمل٥ّمطؼملذملذملذملذملذملوآمظ

                                                           

 ليو.( ح: وأضفتو إٔ)

 ( ع: آراء.ٕ)
 ( ج: لـ تأتمف.ٖ)

 ( ـ: وكاف أظير.ٗ)

 (فى حاشية ع: بمغ.٘)

 . ٔٚٔ/ ٔوالعمدة  ،ٚٓ٘/ ٘والعقد  ،٘ٓٔوالمعيار ص ،ٜٓٔ-ٛٓٔ(ديوانو صٙ)
: "مواطف صادقات *شيدت". وفوؽ "موارد" فى ع: "مواطف" وىى الرواية. والجفار: ماء لبنى تميـ بنجد. ويوـ عكاظ: ح

 جار.مف أياـ الف
 وبيت آخر. وؿ، وقد لفق فيو بيف البيت األٓٓ٘( عمر بف أبى ربيعة. ديوانو ص(ٚ
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م٣ّػيمٌاممممممممممممممممممممممذملذملذملذملذملع٤ّمحصيبدملمرخؿملمحصيؼملـيػمْلتصي

موعا٧ّمُظؼملضيتشيمسػمل٧ّمايبـيعمصّٔرغ

مامممممممممممممممممممذملذملذملتىمظلتصيمأدر٧ّمإغمَأْرػمُلبصيع

ماذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبؿملؽملؼمل٧ّمذملذملذملذملذملُضِؿػمْلتصيعمإالمأغؽمل

مامممممممممممممممممممذملذملذملبضملّٚمع٧ّمبؾابماظعملزملّٕغيعمصمأغا

مأرػمُلبصيمع٤ّمَضزملضيّٕغيػ٣ّعمإذمرع٧ّ

مممممممممممممممامممممممممممذملذملذملذملعمصؼملمامػيذملذملذملذملذملَشّٖشيالػيمِبِلؾملم٥ّصيذملذملذملذملِذؾ

ماذملذملذملذملذملذملذملذملذملاهعموظغملؽملؼيؼملذملذملذملذملذملذملَأخضيشملفمَلمدشيؾملضيؼمل

معمطػمّلؼملاممممممممممممممممممممممممممممممممانغيمظ٥ّذملذملذملذملذملذملذملدؾملؼملمؽملاهصيذملذملذملذملذملسؿمل

ماذملذملذملذملذملذملذملامدػملَّؼملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبؾملؼمل٧ّمأرادمضؿػمل

عضملؽملذمل٧ّماظؾؿملذملتماِّولعمِّنعيممم٧ّمبّٔظ١ّمِّغذمل١ّمضشيذملؼملؼيؽملتماظؾؿملذملتماظـذملاغمممم٧ّمدصيؼملـيموإمنا

ماِّولمالمؼؿ٣ّمإالمباظـاغ٨ّ.

آخذملذملّٕعموؼغملذمل٦ّنماظؾؿملذملتماِّولمعؽملذملذمل٥ّمضائؼملطيذملامبؽملظمللذمل٥ّ.مؼذملذملّٓلؽيممممممنيمضذملّٕبظيماظؿسملذملؼملمموعذمل٤ّم

سػمل٧ّمذي٢ّ
(1)

عظمللذملريمعػملذمل١ّماىؼملذمل٢ّعمصؿملغملذمل٦ّنممممم٧ّماظؾؿملذملتماظـذملاغمم٧ّمشريمعصيظمللؼيذملّٕةعمؼغملذمل٦ّنمصذملممم

اِّولمطاضؿسملاءماِّوؼيلغي٧ّمؼعملؿسمل٧ّماظـاغ
(2)

ظ٥ّعمطعمل٦ّلماعّٕئماظعملؿملّٗم
(3)

م:

مصؿمل٥ّمع٤ّمأبؿمل٥ّممشائاًلمممممممممممموعشيضملضيّٕغيفصي

موع٤ّمخاِظ٥ّعموع٤ّمؼّٖؼّٓشيعموع٤ّمحصيفصيّٕضي

                                                           

 ( ع: "جممة" وفى الحاشية: جمل.ٔ)

 ( سقط "منو قائًما.... كاقتضاء األوؿ" مف ح.ٕ)

 ".شماخة". ح: ٕٛٛوٗٗ. وانظر صٖٔٔ( مف قصيدة يمدح بيا سعد بف الضباب اإليادؼ. ديوانو صٖ)
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  (62) 

مذاعمووصاءشيمذامممممممممممذاعموبّٕؼيممساحَة

معموإذامدشيغمِلّٕضيمعمإذامصقاموغائ٢ّشيمذا

م.ظؿملّٗمبضملؿملبعمواِّولمسؿملبظيمصؾملّٔا

أحذملذملذملّٓماظذملذملذمل٦ّجؾملنيماظػملذملذملذملّٔؼ٤ّمععملذملذملذملّٓعيمممم٧ّمصذملذملذملمظملذملذملذملاءطاإلطمواإلجذملذملذملازة
(1)

ممممممممممممممممممممممممممذطّٕػؼملذملذملذملا.مم

ضزملذملؿملّٓةمواحذملّٓةعممم٧ّمصذملمىمأحذملّٓماظذمل٦ّجؾملنيماخذملؿالفصيمحذملّٕفماظذملّٕوممممم٧ّمشريمأنماإلطظملاءمص

ممممممممممممممممممممممممعؿؾاسذملذملذملذملذملّٓم٧ّمؿعملاربذملذملذملذملةماٌكذملذملذملذملارج.مواإلجذملذملذملذملازةمعغملذملذملذملذمل٦ّنمبذملذملذملذملايّٕوفماظؿذملذملذملذملممممممحبذملذملذملذملّٕوفمعم

مزبارجصيؾملا.م

وػذملذمل٦ّماإلجذملذملازةمظؿملصيظمْلذملذملّٕشيقمبذملذملنيماإلطظملذملذملاءمممم-بذملذملفملنموضذملذملضمل٦ّامظذملذمل٥ّمامسطيذملذملامآخذملذملّٕممموخزملعيذملذمل٦ّه

واإلجازة.مطعمل٦ّظ٥ّ
(2)

م:

ممممممممممم٧ّماِّبِّٕدمأخ٦ّالصيمأب٧ّمإنؼيمبؽملممم

موإنعيمسؽملّٓيعمإنمرطؾتمِعلقشيػمل٨ّمممممم

مرغيراِبعموخشيرمِل٨ّضيذرارؼّّشيعممدصي٣ّعي

)خشيرمِل٨ّعي(معرملّٓعيدمػ٦ّ
(م3)

واظذملالممممءصكظمّلظمل٥ّمظػملسملّٕورةعموػ٦ّماظؿملابّٗ.مصفؼملّٝمبنيماظؾا

مواظرملني.

ؼمعؾملّٖولػيعمظؿملّٗمتقملظَّّٟماظؾؽملاء.موالمحيّٓون58اظّٕؼيع٢ّصيمصؾمل٦ّ:مط٢ّعيمذضملّٕمػموأعا
(4)

مم

م

                                                           

 .ٕٔٗ -ٕٓٗ( انظر ص ٔ)

والتاج )سحل( و)خشي(. ونسب فى التاج إلى صخر. المساف والتاج: "إف بنى األسود".  لمسافوا ،( الصحاح )خشي(ٕ)
. وقيل: ىو المساف  وىى دويبة. اح:  جمع ذرّ جوالذراري ،والمسحل: العـز الصاـر

 ( ـ: مشددة.ٖ)

 ( ح: وال يجدوف.ٗ)
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ذظ١ّمذؿملؽطيا.موػ٦ّمطعمل٦ّلم٧ّمص
(1)

سؾؿملّٓمب٤ّماِّبّٕصم
(2)

م:

مع٤ّمأػػمِل٥ِّمعشيػمْلقصي٦ّبصيممممممممممممأْضظمَلّٕشي

مشملِؾؿملؼياتصيعمصاظّٔؼيغ٦ّبصيصاظعمُل

اظرملذملذملضملّٕ.موذظذملذمل١ّمؼشيذملذملؾنيصيمم٧ّماظؿعيقضيّٕؼذملذملّٓصيمصادذملذمل٣ّمالخذملذملؿالفماظسملؽيذملذملّٕوبمصذملذملممموأعذملذملا
(3)

٧ّمصذملذمل

عضملؾملذملذملام"َصضملضيػمُلذملذمل٤ّ".موطذملذملّٔظ١ّمممضذملذملّٝضذملذملّٕبمآٌّؼذملذملّٓعمإذاموم٧ّماظضملذملذملّٕوضعمسبذملذمل٦ّم"َصضمِلػمُلذملذمل٤ّ"مصذملذملمم

معامـيماظؾلؿملّٛعمإذامادؿضملؼمل٢ّمعضملؾملام"َصضملضيػمُل٤ّ".٧ّم"َصضمِلػمُل٤ّ"مص

عؿعملذملؾؼيّٚممىمّٔوػ٦ّماظذملممع:مع٤ّماظؾضملريماِّحّٕدواظؿقّٕؼّٓ
(4)

اظلذملري.مم٧ّمإحذملّٓىمؼّٓؼذمل٥ّمصذملمممم

ذظ١ّماظضملؿملبمصؿمل٥ّمهّٕؼذملّٓطيامم٧ّممسـيمئّٕعصػملؼملعيامجاءماظرملضملّٕمزباظظمًلاعموبشيضملصيّٓشيمس٤ّماظؽملصملا
(5)

.موذطذملّٕوامم

مذيػملةمسؿمل٦ّبماظرملضملّٕ:ماظؽملزملبمواظؾفملو.٧ّمص

اظرملذملضملّٕماظؿذملامعيماظؾؽملذملاءعمدونمممم٧ّمعامدشيػمِل٣ّمشيمعذمل٤ّماظلـيذملؽملادعمصذملممممظغمل٢ّعيسؽملّٓػ٣ّ:ماد٣ّممصاظؽملزملب

اظضملؿملذملبمالمؼصيعملذملالمظذمل٥ّمممممعذمل٤ّمِّنماظلإممعباجملّٖوءمواٌرملشمل٦ّرمواٌؽملؾمل٦ّك.موػّٔامظؿملّٗمبضملؿمل

عضملؿملب.مضالمأب٦ّماظظملؿّّ:مإمناممسعيؿملتمطذمل٢ّؽيمضاصؿملذملٍةمدذملػملؿملؼملةمعذمل٤ّماظظمللذملادمعاعؼيذملِةماظؾؽملذملاءمغزملذملؾطيامممممممم
(6)

م

مغؿزملذملابمطذملّٔظ١ّمصػملذمل٥ّماالمممواظ٦ّصذمل٦ّرماظؿؼيؼملذملاممواالدذملؿعملاعةممم٧ّمع٤ّمِضؾشي٢ّغيمأنؼيمعامطاغتمصذمل٦ّرع٥ّمصذملمم

واظلؼمل٦ّعي
(7)

ماءطي.عموذظ١ّمضّٓعيماظشملؼملفملغؿملؽملةمواًرمل٦ّععمواظؾفملومعـ٢ّماظؽملزملبمد٦ّ

                                                           

 : قوؿ.ح(ٔ)

 .ٔٙوالذنوب: أسماء مواضع. وقد مضى البيت قبمو فى ص. وممحوب والقطبيات ٓٔديوانو ص (ٕ)

 ( ع: بيف.ٖ)

 ( ح: يقبض.ٗ)

 ( ح: تجريًدا.٘)

 ( سقط مف ح.ٙ)

 ( ح: فى السمو.ٚ)
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اظؾذملذملفملومصؾملذملذمل٦ّمسؽملذملذملّٓػ٣ّمممموأعذملذملا
(1)

ادذملذمل٣ّمظؿفؽملعيذملذملبماٌلؿقلذملذمل٤ّمعذملذمل٤ّماظلـيذملذملؽملادعمدونمممممم

اظظملذملذملؿّّمعذملذملّٝماظسملذملذمل٣ّعمأومعذملذملّٝماظغمللذملذملّٕمموضذملذمل٦ّعواٌلذملذملؿعملؾّّممعاٌلذملذملؿعملؾّّ
(2)

.مواٌلؿقلذملذمل٤ّ:مم

موض٦ّعماظسمل٣ّعيمعّٝماظغمللّٕ.موػّٔامأؼسملطيامظؿملّٗمبضملؿملبعمِّنؼيموؽملبماظضملؿملبمالمؼغمل٦ّنمسؿملؾطيا.

ػذملّٔهماىؼملذمل٢ّمطظملاؼذملةمظػملؼملؾؿذملّٓئمبؾملذملّٔاماظضملػملذمل٣ّمممممم٧ّموص
(3)

ٌؿ٦ّدذملّٛمصؿملذمل٥ّ.ممممّٕةوعذملّٔطمعم

وآما٦ٌّص٠ّ
(4)

.مو
(5)

مايؼملّٓمٓموحّٓهعموصػمل٧ّمآمسػمل٧ّمربؼملّٓعموسػمل٧ّمآظ٥ّعمودػمّل٣ّ.

مودػمّل٣ّ.

مسػمل٧ّماظؽملّٙمعضملػملؿمل٠ّ

مػّٔاماٌؾقثمس٤ّمسؿمل٦ّبماظعمل٦ّاسيعمصّٔطّٕمعؽملؾملا:٧ّماًشملؿملبمصمهّٓعيث

ماظؽملابطملذملذملةم٧ّمطؾؿملؿذملذملمبسملذملذمل٣ّموطلذملذملّٕعمممىماخذملذملؿالفمحّٕطذملذملةماظذملذملّٕومممموػذملذمل٦ّممءعاإلضذملذمل٦ّامم-1

م:م-أؼسملطيا-أٌّط٦ّرؼ٤ّعموطعمل٦ّظ٥ّ

مٕمعّٕدمإدعملار٥ّماظؽملزملؿملّٟمومدعملّٛ

مؽملامباظؿملِّٓذملذملذملذملذملذملذملضي٥ّمواععيعملؿذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملصؿؽملاوظؿممممممممممممممممممممممممممممممم

مرخّٙمطفملنمبؽملاهمبذملؼملكسملب

مسؽمل٣ّمؼغملادمع٤ّماظػملشملاصةمؼضملعملّٓصيمممممممممممممممممممممممممممممممم

                                                           

 ( ح: عندىـ فيو.(ٔ

 ـ: أو الكسر. ((ٕ

 ( ح: بعمـ العروض.ٖ)

 ( سقط قولو "وهللا الموفق" مف ـ و ح.ٗ)

 ب العالميف، وصمواتو وسالمو عمى نبيو دمحم، وآلو أجمعيف.( سقطت بقية الفقرة مف ح. ـ: والحمد هلل ر ٘)



  
  

 
                                                           

 علم القوافى وفنون التقفية                                                                           

  

 (65) 

بظملذملؿّّموضذمل٣ّمأومصذملؿّّموطلذملّٕعموضذملّٓممممممىموػ٦ّماخؿالفمحّٕطةماظذملّٕومماإلصّٕافعم-2

بظملؿّّموض٣ّعمأعاماخؿالصؾملذملامبظملذملؿّّموطلذملّٕممممىمطةماظّٕوذطّٕماًشملؿملبمعـااًلمالخؿالفمحّٕ

مصؼملـاظ٥ّمض٦ّظ٥ّماظرملاسّٕ:

مرددتمسػمل٧ّماب٤ّمحيؿمل٧ّ٧ّمعّٕغمإٔ

مػملتماِّداءشيذملذملذملذملذملذملذملذملذملعؽملؿملقؿ٥ّمصضملفممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم٧ّمامأعؿؽملذملذملذملذملاع٥ّمٌذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملظرملمتذملذملذملذملذملذملذملوضػمل

ماكمآمع٤ّمذاةمبّٓاِءذملذملذملذملذملذملذملرعمممممممم

ضزملذملذملؿملّٓةمواحذملذملّٓةمحبذملذملّٕوفمضّٕؼؾذملذملةمم٧ّمصذملذملىمحذملذملّٕفماظذملذملّٕووػذملذمل٦ّماخذملذملؿالفممعاإلطظملذملذملاءم-3

ماٌكارجعموضّٓمععي٢ّمظ٥ّماًشملؿملبعمباالخؿالفمبنيماظضملنيمواظطملنيعموبنيماظؽمل٦ّنمواٌؿمل٣ّ.

ظظملصمًلذملاموعضملؽملذمل٧ّعموػذمل٦ّمعذملّٔػبمذيؾملذمل٦ّرممممممىماإلؼشملاءعموػ٦ّمإسادةمطػملؼملذملةماظذملّٕوممم-4

معامرجق٥ّماًشملؿملب.مم-أؼسملطيا–اظضملّٕوضؿملنيعموػ٦ّم

مأمماخؿػملّٟ.ممضملؽمل٦ّ٧ّاءماهّٓماٌدىماًػملؿمل٢ّمب٤ّمأريّٓمأغ٥ّمإسادةمطػملؼملةماظّٕوموؼّٕى

أنماخؿالفماظغملػملؼملةمامسؿملةموصضملػملؿملةمطّٔػبماظظملضملػملؿملةمعذمل٤ّمم٧ّمأغ٥ّمالمخالفمصمشري

ماظّٔػابعمو"ذػب"ماالد٣ّمتضملؽمل٧ّماظؿربمالمؼصيضملّٓمإؼشملاءمباعظملاق.

أنمبضملّٚماظضملّٕوضؿملنيمواظؽملعملادمالمؼضملّٓماإلؼشملاءمضؾؿملقطيامإذامعؾاسّٓتمأبؿملاعذمل٥ّعمممسػمل٧ّ

منمبضملذملذملّٓمدذملذملؾضملةمأبؿملذملذملاتمصذملذملفملطـّٕعمواِّوديوبضملسملذملذملؾمل٣ّمالمؼضملذملذملّٓمعغملذملذملّٕارماظغملػملؼملذملذملةمإؼشملذملذملاءمإذامطذملذملا

ىمضاصؿملؿ٥ّعمِّنمعغملّٕارػامؼّٓلمسػملذمل٧ّمضذملضملّٟمزبّٖوغذمل٥ّماظػملطملذمل٦ّمممممؼغملّٕعيرمأالباظرملاسّٕماياذقم

موسّٓممضّٓرع٥ّمسػمل٧ّمحؾ١ّمض٦ّاصؿمل٥ّ.

موايّٕطات.موفع٤ّمايّٕىماظلؽملادعموػ٦ّماخؿالفمعامؼّٕاس٧ّمضؾ٢ّماظّٕوم-5
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مزيلةمأضلام:مموػ٦ّ

وماٌعملشمل٦ّسذملذملةمدذملذملؽملادماظؿفملدذملذملؿملّٗعموػذملذمل٦ّمأنمؼغملذملذمل٦ّنمبضملذملذملّٚمأبؿملذملذملاتماظعملزملذملذملؿملّٓةمأمممم-أ

معقملدلاموبضملسملؾملامشريمعقملدّٗ.

دؽملادمائّوعموػ٦ّمماخؿالفمحّٕطةمعامضؾ٢ّماظذملّٕدفمبظملذملؿّّموضذمل٣ّمأومصذملؿّّمممممم-ب

مصالمؼضملّٓمسؿملؾطيا.مملّٕوطلّٕعمأعاماخؿالصؾملامبسمل٣ّموط

اٌعملؿملعيّٓمىمؼلؾ٠ّماظّٕوىمدؽملادماظؿ٦ّجؿمل٥ّعموػ٦ّماخؿالفمحّٕطةمايّٕفماظّٔم-ج

مذضملارماظضملّٕب.أ٧ّمبظملؿّّموض٣ّمأومصؿّّموطلّٕعموبضملسملؾمل٣ّمالمؼضملّٓهمسؿملؾطيامظغملـّٕع٥ّمص

مبظملؿّّموض٣ّمأومصؿّّموطلّٕ.مظّٓخؿمل٢ّوػ٦ّمماخؿالفمحّٕطةماماإلذؾاععدؽملادمم-د

اظذملذملّٕدفعموػذملذمل٦ّمأنمؼغملذملذمل٦ّنمبضملذملذملّٚمأبؿملذملذملاتماظعملزملذملذملؿملّٓةمأوماٌعملشمل٦ّسذملذملةمممممدذملذملؽملادم-ػذملذملذمل

معّٕدًصاموبضملسملؾملامشريمعّٕدف.

مضلؼملان:معوػ٦ّاظؿسملؼملنيعموػ٦ّمأنمعؿضملػمل٠ّمضاصؿملةماظؾؿملتماِّولمباظؾؿملتماظـاغ٨ّم-ز

ممبّٓوغذمل٥ّمطذملاًربعمواظظملاسذمل٢ّعموجذمل٦ّابمممممعضملؿملبعموػ٦ّمعذملامالمؼذملؿ٣ّماظغملذملالممممأحّٓػؼملا

ماظرملّٕطعموج٦ّابماظعملل٣ّعموعؽمل٥ّمض٦ّلماظؽملابطملةماظّٔبؿملاغ٨ّ:م

موردواماىظملارمسػمل٧ّممتؿمل٣ّموػ٣ّ

موػ٣ّمأصقابمؼ٦ّممسغملازمإغ٨ّممممممممممممممممممممممممممممممممم

مهل٣ّمع٦ّاردمصادضاتمذؾملّٓت

مذؾملّٓنمهل٣ّمبزملّٓقماظ٦ّدمعينممممممممم
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٧ّموعغملذمل٦ّنماياجذملةمإظؿملذمل٥ّمػذملمممممشريمعضملؿملبعموػذمل٦ّمعذملامؼذملؿ٣ّماظغملذملالممبّٓوغذمل٥ّعممممممواآلخّٕ

عغملؼملؿمل٢ّماٌضملؽمل٧ّماٌؿعملّٓممطاظؿظمللريمواظؽملضملتموشريػؼملامع٤ّمدائّٕماظظملسملذملالتمواظؿ٦ّابذملّٝعممم

موعؽمل٥ّمض٦ّلماعّٕئماظعملؿملّٗ:

مصؿمل٥ّمع٤ّمأبؿمل٥ّممشائالمموعضملّٕف

موع٤ّمؼّٖؼّٓعموع٤ّمحفّٕمخاظ٥ّعوع٤ّمممممممممممممممممممممممممممممم

مذاعموبّٕعيمذاعمووصاءمذاممساحة

م٢ّمذامإذامصقاموإذامدغملّٕوغائمممممممممممممممممممممممممممم

ضزملذملذملؿملّٓةمواحذملذملّٓةمحبذملذملّٕوفم٧ّمصذملذملىماخذملذملؿالفمحذملذملّٕفماظذملذملّٕو٧ّماإلجذملذملازةعموػذملذملم-ح

معؿؾاسّٓةماٌكارج.

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

معشملؾؿمل٠ّ

م*ماذطّٕمسؿمل٦ّبماظلؽملادعموععـي٢ّمظغمل٢ّمعؽملؾملامتـالمواحّٓ.

مط٢ّمغّٙمع٤ّماظؽملزمل٦ّصماظؿاظؿملة:م٧ّم*مبؿملعي٤ّمسؿملبماظعملاصؿملةمص

مأرضملؿ١ّمؼامإبػملؿملّٗمدؾضملنيمحفةمممممممممممممممممم-1

مومتممتاع٧ّ٨ّمصػملؼملاماغؿؾمل٧ّمذؿملؾمممممممممممممممممممممممممممممممم

م٧ّموأؼعملؽملتمأغؽمل٧ّمإديمربمصّٕرت

م٦ّنمرياع٨ّذملذملذملعالقمِّؼامماٌؽملمممممممممممممممممممممممممممممممم

مع٤ّمر٦ّلموع٤ّمضزملّٕمباظعمل٦ّمالمبفملسمم-2

مجل٣ّماظؾطملالموأحالمماظضملزملاصريمممممممممممممممممممممممممممممممممم

مضزملبمج٦ّفمأداصػمل٥ّمطفملغؾمل٣ّ

متمصؿمل٥ّماِّساصريذملذملذملذملذملذملعـعملبمغظملكممممممممممممممممممممممممممممممم

محاجةمعّٕدال٧ّمإذامطؽملتمصم-3

ماموالمع٦ّص٥ّذملذملذملذملذملؿملؼملذملذملذملذملذملذملذملصفملرد٢ّمحغملمممممممممممممممممممممممممممممممم

مبابمأعّٕمسػملؿمل١ّماظؿ٦ّىموإن
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م٥ّذملذملذملذملذملذملذملذملاموالمعضملزملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاورمظؾؿملؾطيذملذملذملذملذملصرملمممممممممممممممممممممممممممممممم

مىمإنمٕمعغمل٤ّمأممعاظ١ّأالمػ٢ّمعّٕم-4

مأنماظغملظملاءمضػملؿمل٢ّىمّٓذملذملذملذملذملذملتػمل١ّمؼمممممممممممممممممممممممممممممممم

مع٤ّمخػملؿملػملؿمل٥ّمجظملاءموشػملصملةمرأى

مذعؿمل٣ّماظعملػمل٦ّصؿاعمذملذملذملذملإذامضاممؼؾمممممممممممممممممممممممممممممم

مؾمل٣ّممذملذملذملذملذملذملذملدؿمل٦ّصؽملامعؽملاموعؽملمطفملنم-5

مالسؾؿملؽملاىمّٓذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٠ّمبفملؼذملذملذملذملذملزبارؼمممممممممممممممممممممممممممممممم

م٦ّنمش٦ّرممذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملعؿ٦ّغؾمل٤ّمعؿمطفملن

مّٕؼؽملاذملذملاحمإذامجذملذملذملؾملاماظّٕؼذملذملذملذملذملذملذملعزملظملعملممممممممممممممممممممممممممممم

مغّٓعتمغّٓاعةمظ٦ّمأنمغظملل٨ّم-6

مإذامظعملشملضملتمزيل٧ّ٨ّمذملذملعشملاوسؽملمممممممممممممممممممممممممممم

معينىماهماظّٕأذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملدظملمديمعؾني

مبؿمل١ّمحنيمطلّٕتمض٦ّد٨ّظضملؼملّٕمأممممممممممممممممممممممممممممم

مطفملنماظعملػملبمظؿملػملةمضؿمل٢ّمؼطملّٓيم-7

مّٕاحذملذملذملذملذملذملذملذملاعّٕؼةمأومؼذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبػملؿملػمل٧ّماظضملممممممممممممممممممممممممممممممم

متممذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملسّٖػامذّٕكمصؾاعمضشملاة

ماحذملذملذملذملذملذملػمل٠ّماىؽملذملذملذملذملذملذملواذب٥ّموضّٓمسمممممممممممممممممممممممممممممم

مم

م
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م

ماظلادسماٌؾقث

مصؽمل٦ّنماظؿعملظملؿملةمع٤ّ

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

ماظلادسماٌؾقث

مصؽمل٦ّنماظؿعملظملؿملةمع٤ّ

اإلؼعملذملاعمودالظؿؾملذملامسػملذمل٧ّمحذملّٔقماظرملذملاسّٕمواعؿالطذمل٥ّممممممم٧ّمصذملمموأثّٕػذملاماظعملاصؿملةممِّػؼملؿملة

ض٦ّاصؿملؾمل٣ّمإعامباظؿّٖاممعامالمؼػملّٖممظؿفملطؿملذملّٓمم٧ّمِّدواع٥ّماظػملطمل٦ّؼةمواإلؼعملاسؿملةمعظملؽملعي٤ّماظرملضملّٕاءمص

ضاصؿملؿذمل٥ّعموإعذملامبذملاظؿؽمل٦ّعمممم٧ّموإضذملاصؿ٥ّمبضملذملّٓطيامإؼعملاسؿملؾيذملامعذملقملثّٕطيامصذملممممماظرملاسّٕمسػمل٧ّمضّٓرع٥ّماظظملائعملةم

مصؿملؾملامإثّٕاءطيمهلامأومرباوظةمظػملؿكظملّٟمع٤ّمبضملّٚمضؿمل٦ّدػا.

مظّٖوممعامالمؼػملّٖمم-1

أنمؼسملؿملّٟماظرملاسّٕمإديمضاصؿملؿ٥ّمحًّٕصامأومحًّٕصذملاموحّٕطذملةمأومحذملّٕصنيعمزؼذملادةمممممموػ٦ّ

دردذملذملؽملاهعمىمسػملذملذمل٧ّمحّٕوصؾملذملذملاموحّٕطاعؾملذملذملاماٌعملذملذملّٕرةمسؽملذملذملّٓماظضملّٕوضذملذملنيمسػملذملذمل٧ّماظؽملقذملذمل٦ّماظذملذملّٔمممم

رمسذمل٥ّمهلذملاماظضملّٕوضذملؿمل٦ّنعممممىمدادماظعملاصؿملةمبّٔظ١ّماعؿّٓادطيامواعلاسطيامس٤ّمآٌّىماظذملّٔمصؿّٖ

مظ٥ّ.مؿؾمل٣ّوعالحصمل٧ّمع٤ّمحّٕطةماظرملضملّٕماظضملّٕبمزمل٦ّهادؿكػملىمواظّٔ

٧ّمذظ١ّمطـريمع٤ّمذضملّٕاءماظضملّٕبؿملةعمسػمل٧ّمأنمأذؾملّٕػ٣ّموأبّٕزػ٣ّمص٧ّمعظملؽملعي٤ّمصموضّٓ

ماظغملؾريمأب٦ّماظضملالءماٌضملّٕي.٧ّمذظ١ّمػ٦ّماظرملاسّٕماظضملؾاد
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مذظ١ّمض٦ّظ٥ّ:موع٤ّ

مط٣ّمحادثمصؿقّٓث٦ّاعامسّٕامإذا

ماٌزملائؾا٧ّمصكملنمحّٓؼثماظعمل٦ّممؼؽمللممممممممممممممممممممممممممممممم

مس٤ّماظػملّٔاتمخؿملظملةمشؿملؾملاموحؿملّٓوا

مائؾاذملذملذملذملذملذملذملّٔاتمإالمغزملذملذملذملذملذملصػمل٣ّموضمل٢ّماظػملمممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظرملذملذملاسّٕماظؾؿملذملذملؿنيمػذملذمل٨ّ:م"صذملذملائؾا"عماظؾذملذملاءمرويعموأذملذملبمسػملذملذمل٧ّممممممم٧ّمصذملذملممصاظعملاصؿملذملذملةم

عمواِّظذملّٟمم-أؼسملطيذملام-وديمعفملدؿملّٗعموأذملبمسػملذمل٧ّماظرملذملاسّٕماظؿّٖاعؾملذملامممماظؿّٖاعؾملاعمواِّظّٟماِّ

مبضملّٓماظؾاءموص٢ّعموأبمسػمل٧ّماظرملاسّٕماظؿّٖاعؾملامطّٔظ١ّ.٧ّماظؿ

ضؾذمل٢ّمأظذملّٟممم٧ّمػّٔهماظعملاصؿملةمعامالمؼػملّٖمموػ٦ّماظزملادماظؿ٧ّماظؿّٖممأب٦ّماظضملالءمصموضّٓ

حذملّٕفماظذملّٓخؿمل٢ّعموطذملانمظذمل٥ّممممم٧ّمبنيماظؿفملدذملؿملّٗمواظذملّٕويعموػذملممم٧ّماظؿفملدؿملّٗمواهلؼملّٖةماظؿ

ضاصؿملؿذمل٥ّمتـذمل٢ّ:مطؿائؾذملاعمممم٧ّميذملّٕصنيعمإذمطذملانمميغملذمل٤ّمأنمؼؽملؾملذملممممعؽمل٦ّؼّٝمػذملّٔؼ٤ّمام٧ّمدضملةمص

مآثّٕماظؿّٖاممعامالؼػملّٖم.م-طؼملامضػملؽملام-عؿاسؾاعمعالسؾاعمعلاشؾاعمعـاظؾاعمظغملؽمل٥ّ

م:-اأؼسملطيم–ىماظضملالءماٌضمل٧ّّٕمظّٖوممعامالؼػملّٖممض٦ّلمأبموع٤ّ

مذرامجؾ٢ّم٧ّمص٧ّماِّغاممععملمأشؽمل٧ّ

ماجاواظؿ٧ّمؼّٕض٧ّماظعملػملؿمل٢ّموؼفملب٧ّماظ٦ّذممممممممممممممممممممممممممممممم

مدغؿملاػ٣ّمعػمل٧ّ١ّماظؽملاسمصموأصعملّٕ

مؼسملق٧ّمإديماظػملفبماىّٕارمربؿاجاممممممممممممممممممممممممممممممم

ماٌؽملاؼامشريمعارطةمؼملتسػملموضّٓ

مّٕعاجاذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملانمأومزؾؿملطيامبظملذملذملذملذملذملذملامخبظملذملذملذملذملذملذملذملذملظؿملـمممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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ؾملامردفعمواِّظذملّٟممضؾػملذملم٧ّمض٦ّظ٥ّ:م"عاجا"عماىؿمل٣ّمرويعمواِّظّٟماظؿ٧ّمػمصاظعملاصؿملة

٧ّموػذملمىمبّٔظ١ّمعّٝماالظؿذملّٖاممحبّٕطذملةماظذملّٕوممممّٖامبضملّٓػاموص٢ّعموطانمؼغملظملؿمل٥ّماالظؿ٧ّماظؿ

بايذملّٔوعممملذملؼمل٧ّمعامع٧ّمضؾ٢ّماظّٕدفعموػىمعامعلؼمل٧ّمباجملّٕىعموحّٕطةمايّٕفماظّٔ

٧ّمدضملةمأنمؼؾؽملذملم٧ّمضؾ٢ّماظّٕدفعموطانمص٧ّمظغملؽمل٥ّماظؿّٖممعامالمؼػملّٖمعموػ٦ّمحّٕفماظؿاءماظؿ

ماعمدّٕاجاعمظغمل٤ّمآثّٕماظؿّٖاممعامالمؼػملّٖم.ضاصؿملؿ٥ّمع٤ّمطػملؼملاتمسب٦ّ:مإؼالجاعموػعياج

ماٌّٖدوجم-2

ط٢ّمبؿملذملتمعذمل٤ّمأبؿملاعذمل٥ّعمودبؿػملذملّٟمعذمل٤ّمبؿملذملتمممممممىمذشمل٧ّّٕمعامعؿقّٓماظعملاصؿملةمصموػ٦ّ

٧ّماظضملؿاػؿملذملةمصذملمم٧ّموعؽملذمل٥ّمضذمل٦ّلمأبذملممممعاٌؽملصمل٦ّعذملاتم٧ّمإديمآخّٕعموأطـّٕمعذملامؼغملذمل٦ّنمذظذمل١ّمصذملمممم

م:ؼملؿملةعؽملصمل٦ّعؿ٥ّمايغمل

م٦ّتممذملذملذمل٥ّماظعملذملذملعؾؿطملؿملمامممحلؾ١ّ

مؼمل٤ّممي٦ّتذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملـّٕماظعمل٦ّتمظعامأطممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماذملذملذملذملذملاظغملظملاصماوزذملذملذملذملجصؿملؼملامماظظملعملّٕ

ماموخاصاذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملرجما٧ّٓمذملذملذملذملذملع٤ّماععملممممممممممممممممممممممممممممممم

موإنمض٢ّعيمإٔمىمعامؼقملذمظغمل٢ّ

معامأر٦ّلماظػملؿمل٢ّمسػمل٧ّمع٤ّمٕمؼؽمل٣ّممممممممممممممممممممممممممممم

ماغؿظملّٝمإٌّءصيمتـ٢ّمسعملػمل٥ّممعا

مػمل٥ّذملذملذملذملذملوخريمذخّٕمإٌّءمحل٤ّمصضملممممممممممممممممممممممممممممممم

ممالحاظظمللادمضّٓهماظزملمإن

مّٖاحذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوربمجّٓمجّٕهماٌمممممممممممممممممممممممممممممم
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مزاظتماظّٓغؿملامظؽملامدارمأذىمعا

مّٔىذملذملذملذملممّٖوجةماظزملظمل٦ّمبفملغ٦ّاعماظعملممممممممممممممممممممممممممم

ماٌؽملرملشملّٕم-3

اظرملاسّٕمبعملزملذملؿملّٓع٥ّمسػملذمل٧ّمذذملغمل٢ّمممم٧ّمنمؼفملععامميغمل٤ّمعلؼملؿملؿ٥ّمباٌـػملثعموػ٦ّمأموػ٦ّ

٧ّمععملارّٝمؼؿغملذمل٦ّنمطذمل٢ّمععملشملذملّٝمعؽملؾملذملامعذمل٤ّمثالثذملةمأذذملشملّٕعماظرملذملشملّٕانماِّوالنمعؿظملعملذملانمصذملمممممممممم

واظرملشملّٕماظـاظثمظ٥ّمضاصؿملةمضّٓمع٦ّاص٠ّماظرملذملشملّٕؼ٤ّمممآلخّٕعضاصؿملؿؾملؼملاعموخيؿػملظملانمع٤ّمععملشملّٝم

اٌعملذملارّٝماِّخذملّٕىعموعذمل٤ّمممم٧ّماِّوظنيموضّٓمدباظظملؾملؼملذملاعمظغملؽملؾملذملامعؿظملذمل٠ّمعذملّٝمعذملامؼعملابػملذملؾملامصذملممممممم

مذظ١ّمض٦ّلماظضملعملاد:م

ماظرملظملاءمصؼملامظ٥ّمٕمحيؼملّٓمأذن

مودغاماظّٕجاءموعاماظّٕجاءمتلضملّٓي

مأممذارصتمشاؼةمععملزملّٓيمأشّٓوت

مفملماى٦ّىذملذملاظطملػملؿمل٢ّماظؿمل٦ّممواغشملظملمبّٕد

م٦ّىذملذملذملذملاءموالمغذملذملذملودالماظظملقملادمصالمظعمل

مّٓدذملذملذملذملذملعؾىمالنمأذملذملذملذملذملذملذملذملاظرملؼملموعؾّٓد

ماظّٕباسؿملاتم-4

صؿملذملذمل٥ّم٧ّمإٌّبضملذملذملاتعموهلذملذملامصذملذمل٦ّرمعؿضملذملذملّٓدةعمأذذملذملؾملّٕػامعذملذملامعذملذملفملعممم-أؼسملطيذملذملا–هلذملذملامموؼعملذملذملال

اِّذذملذملشملّٕماظـالثذملذملةماِّوديمسػملذملذمل٧ّمضاصؿملذملذملةعمواظرملذملذملشملّٕماظّٕابذملذملّٝمسػملذملذمل٧ّمضاصؿملذملذملةمأخذملذملّٕىعموعؿؽملذملذمل٦ّعم

ضاصؿملةماِّذشملّٕماظـالثذملةماِّولمعذمل٤ّمععملشملذملّٝمإديمآخذملّٕمعذملّٝماظؿذملّٖامماظرملذملاسّٕمضاصؿملذملةماظرملذملشملّٕمممممممممم

مععملارّٝماظعملزملؿملّٓةعمطعمل٦ّلمذ٦ّض٨ّ:مّٝذيؿمل٧ّماظّٕابّٝمص
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مم٧ّمآٌّائ٤ّمواِّغادمعلاؼّٕك

موراد٨ّمال٦ّعيذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوصػمل١ّمبنيمجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماىّٖائّٕمواظّٕواد٨ّموهسملؽمل١ّ

مصك٧ّّٕمذملذملذملذملذملذملرضةمظ١ّموػىمووّٕممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

مع٤ّماظظملسملاءمإديماٌسملؿمل٠ّممعلري

مّٕمرػملؿمل٠ّذملذملذملذملذملذملحب٧ّمتمصذملذملذملذملذملذملذملصـملغطيامأغممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مذبّٕىمدقؿمل٠ّممظّٓىموآوغة

ماماظرملاللمضاممظّٓؼ٥ّمغؾملّٕذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملطؼملمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ذذملشملّٕهمم٧ّمواظّٕابّٝعموضذملّٓمعؿظملذمل٠ّمصذملممم٧ّمذشملّٕهماِّولمواظـاغ٧ّمصماظعملاصؿملةعامعؿظمل٠ّمموعؽملؾملا

ماظضملؾاسماظلظملاح:٧ّمعّٓؼّّمربؼملّٓمب٤ّمأب٧ّماظـاظثموضّٓمالمعؿظمل٠ّمطعمل٦ّلمريادمسفّٕدمص

مإذمباغاممؾاساظضمل٧ّمبضملّٓمأبمأرج٦ّك

مؼامأطّٕمماظؽملاسمأسّٕاًضاموأشزملاغطياممممممممممممممممممممممممممممممممممم

معجعيمس٦ّدمسػمل٧ّمض٦ّع٥ّمسزملارع٥ّممممظ٦ّ

مٌجمس٦ّدكمصؿملؽملاماٌل١ّمواظؾاغاممم

واظّٕابذملذملّٝم٧ّمعذملذملامؼغملذملذمل٦ّنمظرملذملذملشملّٕؼ٥ّماِّولمواظـاظذملذملثمضاصؿملذملذملةعموظرملذملذملشملّٕؼ٥ّماظـذملذملاغممموعؽملؾملذملذملا

مضاصؿملةعمطعمل٦ّلمإبّٕاػؿمل٣ّمغاج٨ّ:

مأذغمل٦ّماظسملؿمل٠ّمواِّؼؽملامأعلؿملت

ماظظملغملّٕمواظلفملم٧ّمطملًّٕضامصذملذملذملذملذملذملذملذملعلؿممممممممممممممممممممممممممممممممم
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مإديمأؼؽملامىمالمأدرمصؼملسملؿملت

مضّٓع٧ّ٨ّموعرملؿملتمحؿملثموّٕغمممممممممممممممممممممممممم

ماًؼملادؿملاتمأوماٌكؼمللاتم-5

كؼملّٗ"عممأموعلؼمل٧ّ ٌؾؽملىمأؼسملطيام"مٌا مغ٦ّاس:٧ّمسػمل٧ّمزيلةمأذشملّٕعمطعمل٦ّلمأب٧ّماظرملضملّٕما

م

م٦ّهذملذملذملؿؾملامحػملذملذملذملةمضسملؿملذملػملذملذملذملذملذملذملذملذملذملظؿملمؼا

م٦ّهذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملامع٤ّمرؼعملؾملامضؾملذملذملذملذملذملذملطيظملعّٕعرملممممممممممممممم

مدغملّٕه٧ّمع٤ّمضّٓمؼؾؿطملمعلغمل٤ّ

مصمل٥ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملزؽملؽملؿؾملامع٤ّمرؿملؾؾملاميممممممممممممممم

مؼامظؿملتمالمطانمهلامآخّٕممممممممممممممممممممممممممم

ماٌلؼملشملاتم-6

ضزملائّٓمعؿفملظّٟمع٤ّمأدوارعموط٢ّمدورمؼرتطبمع٤ّمأربضملذملةمأذذملشملّٕمأومأطـذملّٕعمممم٧ّموػ

حّٓةمعامسّٓاماظرملشملّٕماِّخريعمصكملغ٥ّمضذملّٓمؼؿظملذمل٠ّمعضملؾملذملاممممةمواضاصؿمل٧ّموعؿظمل٠ّمأذشملّٕمط٢ّمدورمص

ضاصؿملؿذملذمل٥ّمعذملذملّٝم٧ّمغظمللذملذمل٥ّمؼؿقذملذملّٓمصذملذملم٦ّضذملذملتاظ٧ّمواِّطـذملذملّٕماخؿالصذملذمل٥ّمسؽملؾملذملذملاعموصذملذملمّٟعوضذملذملّٓمخيؿػملذملذمل

اِّدوارماٌكؿػملظملةعموع٤ّمأجذمل٢ّمذظذمل١ّمؼلذملؼمل٧ّمسؼملذمل٦ّدماٌلذملؼملّٛمممممم٧ّماِّذشملّٕماِّخريةمص

علؼملشمًلامع٤ّماظلؼملّٛموػ٦ّمضالدةمعؽملصمل٣ّمصؿملؾملذملامم٧ّمؼّٓورمسػملؿمل٥ّعموإمناممسعيىمصؾمل٦ّمضشملؾ٥ّماظّٔ

اٌلذملؼملّٛمم٧ّمؿؼملّٝمسؽملّٓمظقملظقملةمأومج٦ّػّٕةمطذملؾريةعموطذملّٔظ١ّمطذمل٢ّمدورمصذملممممسّٓةمدػمل٦ّكمو
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اِّخريعموع٤ّمأعـػملةماٌلؼملّٛمإٌّبذملّٝمممرملشملّٕضاصؿملةماظ٧ّمأؿؼملّٝمعّٝماِّدوارماِّخّٕىمص

ؼعمل٦ّلمصؿملؾملا٧ّمغ٦ّاسماظؿ٧ّمزيّٕؼةمأب
(1)

م:

طرملؼملّٗمدج٤ّمممدنمممممممممممدالف
(2)

م

مؼملّٕمسّٓنذملذملذملطكممممجظمل٤ّممممممممممطّٓعّٝ

٦ّنمورسذملذملذملذملطػملمممممشّٗمممممممممرؾؿملّْ
(3)

م

م٤ّذملذملذملفذملحػملؿملّٟمدممممصّٕسمممممممممممؿملبرب

م٨ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملسػمل٧ّمزعاغمممممممممممم٧ّمياغمؼاع٤ّ

مينذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملصالمعػملؼملمممممممممممممممم٧ّممذاغماظػملؾمل٦ّ

عغمل٦ّؼؽملاعذملذمل٥ّموعرملذملذملغملؿملالع٥ّم٧ّمصذملذمل٤ّماظؿلذملذملؼملؿملّٛعموغ٦ّسذملذمل٦ّامصذملذمل٧ّمصذملذملعظملذملذملؽملعي٤ّمبضملذملذملّٚماظرملذملذملضملّٕاءمموضذملذملّٓ

اظرملذملذملشملّٕؼ٤ّماِّوظذملذملنيمعؽملذملذمل٥ّماظؿزملذملذملّٕؼّٝم٧ّماإلؼعملاسؿملذملذملةمواظّٖخّٕصؿملذملذملةعمواظؿذملذملّٖممبضملسملذملذملؾمل٣ّمصذملذملم
(4)

طعملذملذمل٦ّلممع

ماظرملاسّٕ:

مع٤ّمػؽملّٓمعضملإمأراللممممممممممع٦ّػؼملت

ماظّٖع٤ّماًاظ٧ّ٨ّمسظملاػ٤ّمر٦ّلماظّٓػّٕمصم

مع٤ّمػؽملّٓمخػملتموعزملائّٟمممؼزملؿملّّمتطملؽملاػامصّٓىموس٦ّازفمعّٕابّٝ

مػ٦ّجماظّٕؼاحماظضمل٦ّاصّٟممممممممممموشريػا

مّٕمرادفذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٟمث٣ّمآخذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٢ّمعلذملذملذملوطممم

                                                           

 .ٜٜٔ، ٜٛٔ( العصر العباسى األوؿ، د/ شوقى ضيف ص ٔ)

 ( دجف: غيـ.(ٕ

 : نبات زىره أصفر.الورس( ٖ)

 .ٖٚٔ( انظر: ميزاف الذىب فى صناعة شعر العرب لمسيد أحمد الياشمى صٗ)
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مع٤ّمغ٦ّءماظلؼملاطنيمػشملالمبفملدق٣ّ

ما٦ٌّذقاتم-7م

عذمل٤ّمدذملؿةمممم-اظطملاظذملبم٧ّمصذملمم–ا٦ٌّذذملقةماظؿاعذملةمممموعؿغملذمل٦ّنمع٦ّذذملقةعممذيذملّٝمم٧ّموػذملم

أضظملالموزيلةمأشزملذملانعموؼؾذملّٓأما٦ٌّذذملّّماظؿذملاممبعملظملذمل٢ّمؼلذملؼمل٧ّمعّٕطذملّٖطياعمؼؿؾضملذمل٥ّمشزملذمل٤ّعمممممممممم

وؼلؼمل٧ّماظعملظمل٢ّمواظطملزمل٤ّمعضملطيامدورطيامأومبؿملؿطيذملاعموعؾملؼملذملامعضملذملّٓدتماِّضظملذملالمصكملغؾملذملامعػملذملّٖمموزغطيذملامممممممم

وؼلذملذملؼمل٧ّممأوزاغؾملذملذملامودبؿػملذملذملّٟمض٦ّاصؿملؾملذملذملاعم٠ّواحذملذملّٓطياموضاصؿملذملذملةمواحذملذملًّٓةعمأعذملذملاماِّشزملذملذملانمصؿؿظملذملذمل

ماظعملظمل٢ّماِّخريمع٤ّما٦ٌّذقةمخّٕجة.

مؼعمل٦ّلمصؿملؾملا:٧ّمبغملّٕمب٤ّمزػّٕماظؿ٧ّمذظ١ّمع٦ّذقةمأبموع٤ّ

مرملؿغمل٧ّمممممممممممممممممممممممممممممممإظؿمل١ّما٧ٌّماظرملاطمأؼؾملا

مضّٓمدس٦ّغاكموإنمٕمعلؼملّٝ

مشّٕع٧ّ٥ّمذملذملذملذملػؼملتمصموغّٓؼ٣ّ

ماظّٕاحمع٤ّمراحؿ٥ّموذّٕبت

مادؿؿملعملّٜمع٤ّمدغملّٕع٥ّمطػملؼملا

مممممممممممماظّٖقمإظؿمل٥ّمواعغمل٧ّمممممممممممممممممممممممممممممجّٔب

مّٝذملذملذملذملذملذملذملذملأرب٧ّمأربضملطيامص٧ّمودعملاغ

مبانمعالمع٤ّمحؿملثمادؿ٦ّىمشزمل٤ّ

مع٤ّمؼؾمل٦ّاهمع٤ّمصّٕطماى٦ّىمبات

م٦ّنماظعمل٦ّىذملذملذملاِّحرملاءمع٦ّػمخاص٠ّ

ماظؾنيمبغمل٧ّمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم٧ّمصغملّٕمصمطػملؼملا
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مّٝذملذملذملذملذملذملذملذملتامٕمؼعمل٧ّمعامظ٥ّمؼؾغمل

مجػملّٓمصربموالمديمديمظؿملّٗ

مسّٔظ٦ّامواجؿؾملّٓوا٧ّمظعمل٦ّعمؼا

مممامأجّٓىم٦ّاذغملمأغغملّٕوا

مطؼملّٓماظؿملفملسموذلماظشملؼملّٝمممممممممممممممممممم٧ّمحعمل٥ّمأنمؼرملؿغملمحاديمعـ٢ّ

مسرملؿملتمباظؽملصمل٧ّّٕمظضملؿملؽملمعا

مبضملّٓكمض٦ّءماظعملؼملّٕمأغغملّٕت

معامذؽتمصامسّٝمخربيموإذا

مع٤ّمر٦ّلماظؾغملاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممىمسؿملؽملامذعملؿملت

معضمل٧ّ٨ّمسػمل٧ّمبضملسمل٧ّموبغمل٧ّمبضملسمل

محّٕىمودعّٝمؼغملّٟمطؾّٓ

ماظّٔغبموالمؼضملرتفمؼضملّٕف

ماٌضملّٕضمسؼملامأصّٟمأؼؾملا

موزطامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممىممنامحؾ١ّمسؽملّٓمضّٓ

عّٓس٧ّ٨ّمالمؼصمل٤ّمايبمأغم
(1)

م

٧ّماظؿعملظملؿملذملةعمطاظعملزملذملائّٓماٌعملظملذملاةموػذملمممم٧ّموػؽملاكمأظ٦ّانمأخّٕىمع٤ّماظؿظملذملؽمل٤ّمصذملممم-8

عّٝمدائّٕماِّسارؼّٚعموروؼذمل٥ّمعذملّٝممممٌعملظمل٧ّؼؿظمل٠ّمصؿملؾملاموزنمسّٕوضماظؾؿملتماِّولما٧ّماظؿ

ماظضملؾّٓماظؾغملّٕي:مب٤ّاظعملزملؿملّٓةعمطعمل٦ّلمرّٕصةمىمرو

                                                           

 ( الياء فى قولو "مدعي": لإلشباع.ٔ)
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مأراللمبربضّٓمٔؾملّٓممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم٦ًّظة

مزاػّٕماظؿمل٧ّّٓماظ٦ّذ٣ّمص٧ّمعػمل٦ّحمطؾاض

معؿغملّٕرمػّٔهماظؿعملظملؿملةمداخ٢ّماظعملزملؿملّٓة.موضّٓ

عامحيّٕصماظرملاسّٕمصؿملؾملذملامإديمجاغذملبماظؿعملظملؿملذملةمسػملذمل٧ّممممم٧ّماٌزملّٕسةموػموطاظعملزملائّٓ

مصّٕاس:٧ّمأباظعملزملؿملّٓةعمطعمل٦ّلممؼّٚزباظظملةمسّٕوضماظؾؿملتماٌعملظمل٧ّمظلائّٕمأسار

ماظّٓعّٝمذؿملؼملؿ١ّماظزملربمممممممممممممممممممممممممممممممممم٧ّمسزملمأراك

مسػملؿمل١ّموالمأع٧ّّٕم٦ّىمغؾملذملذملذملذملذملذملأعامظػملؾمل

بّٓونمضؾّٚعمثذمل٣ّمؼضملذمل٦ّدماظرملذملاسّٕمممممعظملاسؿملػمل٤ّػّٔاماظؾؿملتمسػمل٧ّموزنم٧ّمصمصاظضملّٕوض

مبضملّٓمػّٔاماٌشملػملّٝمإديمسّٕوضماظشمل٦ّؼ٢ّماٌعملؾ٦ّضةمسػمل٧ّموزنمعظملاس٢ّعمصؿملعمل٦ّل:

ممممممممممممممظ٦ّسةمممممممممممممممممىمأغامعرملؿاقموسؽملّٓمبػمل٧ّ

مالمؼصئّاعمظ٥ّمد٧ّّٕموظغمل٤ّمعـػمل

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

ماٌزملادرموإٌّاجّٝمأػ٣ّ

م****

د/مإبذملّٕاػؿمل٣ّمممممظػملزملذملاحبمبذمل٤ّمسؾذملادعمهعملؿملذمل٠ّ:ممممم٧ّماظضملّٕوضمودبّٕؼجماظعملذمل٦ّاصم٧ّماإلضؽملاعمصم-1

ربؼملّٓماإلدطاويعمععملذملّٓؼ٣ّ:مد/مرعسملذملانمسؾذملّٓماظؿذمل٦ّابعمطمعشملؾضملذملةماظؿسملذملاع٤ّمباظعملذملاػّٕةمدذملؽملةممممممممم

ماظشملؾضملةاِّودي.معم1987-ػذملم1407

٧ّماظضملّٕوضمواظعمل٦ّاسيعمد/مسؾّٓمآمدروؼذملّ٘عمطمعغملؿؾذملةماظشملاظذملبماىذملاعضملمممم٧ّمدراداتمصم-2

ممعماظشملؾضملةماظـاظـة.1987م-ػذملم1407تغملةماٌغملّٕعةعمدؽملةم

سػمل٣ّماظعملاصؿملةعمظألدؿاذ/مأريّٓمربؼملّٓماظرملؿملّْعمعؽملرمل٦ّراتمجاعضملةماظلذملابّٝمعذمل٤ّمأبّٕؼذمل٢ّمممم٧ّمصم-3

مم.1993م-ػذمل1402بػملؿملؾؿملاعمدؽملةم

ممممممممممممممممممهعملؿملذملذمل٠ّ:مػذملذملذملع573اٌؿذملذمل٦ّص٧ّمدذملذملؽملةممىمايؼملذملذملريماظعملذملذمل٦ّاسيعمظػملضملالعذملذملةمغرملذملذمل٦ّانمبذملذمل٤ّمدذملذملضملؿملّٓمممم-4

أ.د/مربؼملّٓمأب٦ّماظظملؿ٦ّحمذّٕؼّٟعمعػملقذمل٠ّمبغملؿذملابماظضملذملّٕوضمدرادذملةمعشملؾؿملعملؿملذملةمظػملؼملقعملذمل٠ّعمغرملذملّٕمممممممم

مم.1984عغملؿؾةماظرملؾابمباٌؽملريةمباظعملاػّٕةمدؽملةم
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ظػملرملذملذملضملّٕعمد/مسؾذملذملّٓماظضملّٖؼذملذملّٖمم٧ّمواِّوزان:مصذملذملظملقاتمعذملذمل٤ّمطؿذملذملابماإلرذملذملارما٦ٌّدذملذملؿملعملم٧ّماظعملذملذمل٦ّاصم-5

مم.1989غؾ٦ّيعمطماٌقملظّٟمدؽملةم

ماِّزػّٕؼذملةماظضملّٕوضمواظعمل٦ّاسيعمأ/مطاع٢ّماظلؿملّٓمذاػنيعمطمضشملاعماٌضملاػذملّٓمم٧ّماظػملؾابمصم-6

مم.1999/م1998م-ػذمل1419تشملابّٝماِّحّٕارعمدؽملةم

ممممممممممممماظضملذملّٕوضمواظعملاصؿملذملةعمأ.د/مسؾذملّٓماظلذملالممأبذمل٦ّماظؽملفذملامدذملّٕحانعمممممممم٧ّماجملؼمل٦ّسةماظ٦ّاصؿملةمبضملػملؼملذملمم-7

مم.1985م-ػذمل1405طماٌقملظّٟم

ممممممممممماظضملذملّٕوضمواظعملاصؿملذملةعمد/مسؾذملذملّٓماظذملّٕري٤ّمربؼملذمل٦ّدمدذملذملالعةعممممم٧ّمسػملؼملذملذمل٧ّمرباضذملّٕاتمواصؿملذملةمصذملمممم-8

مطماٌقملظّٟمبّٓونمعارؼّْ.

سػملذملذمل٧ّمعذملذملكماظغملذملذملاسيعمظػمللذملذملؿملّٓمربؼملذملذملّٓماظذملذملّٓعؽملؾمل٦ّريعموبؾملاعرملذملذمل٥ّمطؿذملذملابمم٧ّماٌكؿزملذملذملّٕماظرملذملذملاصم-9

اظضملّٕوضمواظعمل٦ّاسي"مِّريّٓمب٤ّمسؾادمب٤ّمذضملؿملبماظعملؽملذملاءعمطمعزملذملشملظمل٧ّممم٧ّمسػملؼمل٧ّمص٧ّم"اظغملاص

مم.1936م-ػذمل٧1354ّمايػملؾ

طمدارماظشملؾاسذملةممممد/مؼ٦ّدذملّٟمأبذمل٦ّماظضملذملالماىّٕذذملةعمممممعزملذملاصؿملةمظػملضملذملّٕوضمواظعملاصؿملذملةمممإٌّآةماظم-10

مم.1992م-ػذمل1402احملؼملّٓؼةعمدؽملةم

أ.د/مربؼملذملّٓمممماظضملذملّٕوضمواظعملذمل٦ّاسيعمأ.د/ماظلذملؿملّٓمرزقماظشمل٦ّؼذمل٢ّعممممم٧ّمصذملم٧ّمإٌّذّٓماظغملاصم-11

مم.1991-ػذمل1412حل٤ّمسـؼملانعمطمدارماظشملؾاسةماحملؼملّٓؼةم

طماظذملذملّٓارممأريذملذملّٓمربؼملذملذملّٓماظرملذملذملؿملّْعمممسػملذملذمل٣ّماظعملذملذمل٦ّاسيعمظألدذملذملؿاذ/م٧ّمعرملذملذملاػّٓماظرملذملذمل٦ّاػّٓمصذملذملمم-12

مم.1986م-ػذمل1396اىؼملاػريؼةمظػملؽملرملّٕمواظؿ٦ّزؼّٝمبػملؿملؾؿملامدؽملةم

ممممممممممممممممماظضملذملذملذملّٕوضمواظعملذملذملذمل٦ّاسيعمد/مربؼملذملذملذملّٓمزؼذملذملذمل٤ّماظضملابذملذملذملّٓؼ٤ّمدذملذملذملالعةعم٧ّمصذملذملذمل٧ّماٌؽملؾملذملذملذمل٢ّماظزملذملذملذملاصم-13

م-ػذملذملم1404سؾّٓمايؼملؿملّٓعمد/مسؾّٓماظضملصملؿمل٣ّمصؿق٨ّعمطمدارماظشملؾاسذملةماحملؼملّٓؼذملةممم٧ّمد/مصؾق

مم.1983
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أريّٓماهلامش٨ّعمطماٌغملؿؾةماظؿفارؼذملةمممػمللؿملّٓصؽملاسةمذضملّٕماظضملّٕبمظ٧ّمصعؿملّٖانماظّٔػبمم-14

ماظغملربىمبّٓونمعارؼّْ.

ممممممممممممماظضملذملذملّٕوضمواظعملاصؿملذملذملةعمد/ماظلذملذملؿملّٓمربؼملذملذملّٓمسؾذملذملّٓماٌعملزملذملذمل٦ّدعممم٧ّمصذملذمل٧ّماظرملذملذملضملّٕماظضملّٕبذملذملممعؿملذملذملّٖانم-15

مم.1991م-ػذمل1412طماٌقملظّٟمدؽملةم

ممممممممممممماظضملذملذملّٕوضمواظعملذملذمل٦ّاسيعمظػملكشملؿملذملذملبماظؿربؼذملذملّٖيعمهعملؿملذملذمل٠ّ:مأ/مسؼملذملذملّٕمحيؿملذملذمل٧ّعممممم٧ّمصذملذمل٧ّماظذملذمل٦ّاصم-16

مم.1979م-ػذمل1399د/مصكّٕماظّٓؼ٤ّمضؾاوةعمطمدارماظظملغملّٕمدؽملةم

م

مربؿ٦ّؼاتماظغملؿاب

ماظزملظملقةم٦ّعذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملا٦ٌّضم

ممععملّٓعة

ماِّول:ماٌؾقث

مأض٢ّمأواظعملاصؿملةموعّٕطؿملؾؾملامع٤ّمطػملؼملةمأومأطـّٕممعضملّٕؼّٟمممممممممممم

م

ماظـاغ٨ّ:مماٌؾقث

مةاظعملاصؿملمحّٕوفمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

ماظـاظث:ماٌؾقث

ماظعملاصؿملةمحّٕطاتمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

ماظّٕابّٝ:ماٌؾقث

ماظعمل٦ّاص٧ّموأظعملابؾملامأغ٦ّاعمممممممممممممممممممممممممممممممم

موعضملػملؿمل٠ّغزملؿملةممدرادةمممممممممممممممممممممممممممممممم

م
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ماًاعّٗ:مماٌؾقث

ماظعمل٦ّاسيمسؿمل٦ّبمممممممممممممممممممممممممممممممممم

مغزملؿملةموعضملػملؿمل٠ّمدرادةممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

مماظلادس:ماٌؾقث

مصؽمل٦ّنماظؿعملظملؿملةمع٤ّمممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م


