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 "رفُع الستائِر عن مهمالِت الدوائرِ "اإلهمال في العربية القسم الثالث 

 ياوالفضل يوسف بن سالم بن أحمد الحفن يجمال الدين أبل

 م (0171 - 222( )ـه 0011 - 222)
 دراسة وتحقيق:

 عامر مهيدي صالح العلوانيأ.م. د. 

 جامعة األنبار ـ كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 :اسمه وحياته 
(4)حمد أبن  (3)يوسف بن سالم  (2)أبو الفضل (1)جمال الدين 

 (7)الشافعي (6)األديب(5)المصري  
(10)أو الحفناوي (9)فني لحالمعروف با،  (8)القاهري 

(12)أو حفنة  (11)ولد بحفنا ،  
 قرية بجوار  

(14)وقيل : من قرى بلبيس  (13) بلبيس
شتهر باألدب ثم نبغ وا (15)وتلقى باألزهر عن مشايخ عصره ،  

(1)في صفر  ، توفي (16) والشعر
كانت وفاته في قيل :و ، (2) للهجرة ثمان وسبعين ومائة وألف 7711سنة  

 . (3)ست وسبعين ومائة وألف  7711في شعبان سنة 
                                                 

 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، و  242/  2هدية العارفين ينظر :  (1)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، و  242/  2هدية العارفين ينظر :  (2)
/  1األعالم للزركلي ، و  271/  2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر و  ، 242/  2هدية العارفين ينظر :  (3)

 .نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ الطنطاوي ، و  232
 .232/  1األعالم للزركلي ، و  242/  2هدية العارفين ينظر :  (4)
 242/  2هدية العارفين ينظر :  (5)
 242/  2هدية العارفين ينظر :  (6)
/  1األعالم للزركلي ، و 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، و  242/  2هدية العارفين ظر : ين (7)

232. 
 .232/  1األعالم للزركلي ، و  271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (8)
/  1األعالم للزركلي ، و  271 /2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، و  242/  2هدية العارفين ينظر :  (9)

 .نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ الطنطاوي ، و  232
 .117/  7معجم المطبوعات  ينظر : (10)
 .نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ الطنطاوي ، و  232/ 2األنساب للسمعاني ينظر :  (11)
 .232/  1األعالم للزركلي ينظر :  (12)
 .نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ الطنطاوي ، و  117/  7مطبوعات معجم الينظر :  (13)
 .232/  1األعالم للزركلي ينظر :  (14)
 .نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ الطنطاوي ينظر :  (15)
 .نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ الطنطاوي ينظر :  (16)
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كان عديم النظير في الحفظ وحسن التقرير مع التحقيق الباهر للعقول والتدقيق المشتمل على  
ولما توفي العالمة عبد اهلل ،  (6)والمدرسة الطبرسية ،  (5)لجامع األزهر ودرس با . (4)أصول وفصول 

نجم الدين أو شمس الدين محمد بن سالم ابن احمد ) الشبراوي شيخ الجامع األزهر وصار أخو المترجم 
وكان ،  (7)ل صاحب الترجمة في التدريس عنه مكانه وك  (  الحفنى أو الحفناوي الشافعي المصري

قد وصل في تدريسه في تفسير البيضاوي إلى سورة عم فشرع المترجم من السورة المرقومة  الشبراوي
وكان رحمه اهلل تعالى من ،  (8)ما عليه من منقول ومعقول  إلقاءبتحقيق بهر العقول وأعجب الفحول مع 

يخل بحرف الرقة واللطافة على جانب عظيم وسعة من الحفظ والتفهيم يقرئ المتن والشرح والحاشية ال 
 . (9)من ذلك ويزيد عليه تحقيقات لطيفة 

القاضي جمال الدين يوسف بن خالد بن أيوب الحفناوي نسبة إلى حفنا قرية بمصر وليس هو ) 
 :(10)( وإن تشابه معه في الكنية واالسم واللقب ؛ لألسباب اآلتية الشافعي 

 نشأ بحلب أن األخير  -

 .ه القراآت وقرأ الفقه على ابن أبي الرضى وقرأ علي -

 عن زين الدين سريجا  سافر إلى ماريدين فأخذ  -

 .وولي قضاء ملطية مدة ثم دخل القاهرة  -

 .وتولى قضاء حلب ثم قضاء طرابلس ثم كتابة السر بصفد  -

 .وتوفي بطرابلس في ثالث عشر المحرم سنة ثالثين وثمانمائة في عاشر جمادى اآلخرة  -

                                                                                                                                                         

 .7/333عجائب اآلثار ينظر :  (1)
نشأة النحو وتاريخ أشهر ، و  7/333عجائب اآلثار ، و  3/17، وإيضاح المكنون  2/242هدية العارفين ر : ينظ (2)

 .النحاة للشيخ الطنطاوي 
 .232/  1األعالم للزركلي ، و  271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (3)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (4)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (5)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (6)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (7)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (8)
 . 271/ 2قرن الثاني عشر سلك الدرر في أعيان الينظر :  (9)
 .727-723/  1شذرات الذهب ينظر :  (10)
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 مؤلفاته :
  (1) مأخوذة من أخيه هغالب حواشي، وإن قيل : إن  أنيقة ألف مؤلفات دقيقة وتحريرات 

 : منها ،  ( نجم الدين أو شمس الدين محمد بن سالم ابن احمد الحفنى أو الحفناوي الشافعي المصري) 
 . (2) مقامتان  -7

وهو حاشية على شرح يطلق عليها : آداب الحفني ،  (3) ةمشهور رسالة في علم اآلداب  -2
 .(4) المال حنفى

(5) في علم اآلداب تهرسالرح ش -3
 . 

 .(6)حاشية على شرح آداب البحث لمنال حنفي -4

   . (7)خ  -شرح الرسالة العضدية  حاشية على -5

 . (8)شرحان على شرح آداب البحث للمنال حنفي  -1

 . (9) لالستعارات حاشية على شرح االستعارات لعصام الدين -1

 . (10) حاشية على مختصر السعد -1

                                                 

 . 112/ 7معجم المطبوعات ،  23/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر : (1)
 .232/  1األعالم للزركلي ينظر :  (2)
/  1األعالم للزركلي ، و  271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، و  242/  2هدية العارفين ينظر :  (3)

232. 
 .3/2ينظر :إيضاح المكنون  (4)
/  3إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون  ، و 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (5)

 .232/  1األعالم للزركلي ، و 753
 242/  2هدية العارفين ينظر :  (6)
 .232/  1األعالم للزركلي ينظر :  (7)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (8)
 . 3/17، وإيضاح المكنون  271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، و 242/  2هدية العارفين ينظر :  (9)
 .232/  1األعالم للزركلي ، و  7/322عجائب اآلثار ينظر :  (10)
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 . (1)امع لم تكمل حاشية على جمع الجو  -2
 . (2)حاشية على الناصر وابن قاسم  -73
 . (3)لمؤلفها  األزهريةشرح شرح  -77

وأنها ، (5)الحاشية الحافلةوصفت ب (4) حاشية على شرح األلفية البن مالك لألشموني -72
(6) حاشية عظيمة على االشموني وهي مشهورة يتنافس فيها الفضالء

الشيخ عد ها ، وقد  
ولكن الصبان ، تنافس فيها الفضالء ، وذكر أنه صنفاته النحوية من أبدع مالطنطاوي 

 . (7) تتبعها في حاشيته هو على األشموني وفند كثيرا منها

حاشية الحفني على شرح الجزء الرابع منها مخطوط في المسجد النبوي بعنوان ) و 
 .األشموني لأللفية 

 . ... ة الساقين والذراعين: أي ممتلئ : وخدلة ، قوله : ذكر الجمع أوالا ته بداي 
  ... خرج الساكن أوالا فيجب إدغامه بشروط ثالثة: أن ال يكون هذا سكت. : نهايتهو  

(  س25 ( في كل واحدة منها ) ق227في )  خ بخط: مغربي معتادو نسموهو 
(8)(  سم75×27)قياسها

. 
بوالق سنة طبع في ، وقد  (9)لزكريا االنصاري  يساغوجي في المنطقآحاشية على شرح  -73

المذكور سماه مطلع  للمفضل األبهري لشرح زكريا األنصاري مع شرح آخر هـ 7213
 . (10) يجشرح إيساغو 

                                                 

 .7/322عجائب اآلثار ينظر :  (1)
 .7/322عجائب اآلثار ينظر :  (2)
 .7/322عجائب اآلثار ينظر :  (3)
 .232/  1األعالم للزركلي ، و  242/  2هدية العارفين ينظر :  (4)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (5)
 .322/  7عجائب اآلثار  ينظر : (6)
 . نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ الطنطاويينظر :  (7)
 . 25/  2فهرس مخطوطات المسجد النبوي ينظر :  (8)
 . 242/  2هدية العارفين ينظر :  (9)
 . 337/  73معجم المؤلفين ، و  722/  7اكتفاء القنوع ينظر :  (10)
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 . (1) رسالة في القصد والحجامة -74

 . (2) لقاضي زكريالفتح رب البرية بشرح الخزرجية حاشية على  -75

 . (3) وحاشية الخيالي عليه حاشية على شرح التفتازاني لعقائد النسفية -71

 . (4) مشهور وان شعردي -71

(5)في الفقه  شرح التحرير في الفروع -71
 . 

 ، وهي الرسالة التي نقوم بتحقيقها . (6)ظم البحور المهملة في العروض وشرحها ن -72
 . (7)وغير ذلك 

( ، وهو  بانت سعادـ ) سلمى المشهورة ب أبشرح على قصيدة كعب بن زهير بن  -23
 . (8) 373325-مخطوط في الخزانة األزهرية برقم 

للتفتازاني ، وإن  المعاني فن في المختصر على الحفيد ويبدو أن له تقريرات على حاشية -27
لم يذكرها من ترجم له ، إذ في مخطوطات المسجد النبوي توجد مخطوطة بعنوان 

 بن أحمد للتفتازاني ( لـ )  المعاني فن في المختصر على الحفيد حاشية على )حواشي
جمعها ( ، قيل عنها : أنه (هـ 7757 بعد ت ) السوسي بيالمغر  الحسيني اللطيف عبد

 . (9) من تقرير الشيخ محمد الحفناوي وأخيه الشيخ يوسف

                                                 

 . 337/  73معجم المؤلفين  ينظر : (1)
 7/322عجائب اآلثار  ، و 271 /2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، و  242/  2هدية العارفين ينظر :  (2)

 . 337/  73معجم المؤلفين ، و 232/  1األعالم للزركلي ، و 
 .232/  1األعالم للزركلي ، و 7/333عجائب اآلثار ، و  242/  2هدية العارفين ينظر :  (3)
 322/ 7ار عجائب اآلث، و  271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، و  242/  2هدية العارفين ينظر :  (4)

 . 337/  73معجم المؤلفين ، و 232/  1األعالم للزركلي ، و 
/  1األعالم للزركلي ، و  271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، و  242/  2هدية العارفين ينظر :  (5)

232. 
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (6)
 . 271/ 2القرن الثاني عشر  سلك الدرر في أعيانينظر :  (7)
 . 21/  7فهرس األزهرية  ينظر : (8)
 11-11/  2فهرس مخطوطات المسجد النبوي  ينظر : (9)
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 شيوخه :
 : وشارك أخاه في معظم شيوخه منهم ،  (1)مشايخ عصره وتلقى عن أخيه والزمه أخذ عن 

 . (2)أبو حامد محمد بن محمد البديري  -7

 . (3)الجمال عبد اهلل الشبراوي  -2

 . (4)الشمس محمد بن إبراهيم الزيادي الحنفي  -3

 . (5)الشهابان أحمد الجوهري وأحمد الملوي  -4

 .  (6) علي بن علي اسكندر الحنفى السيواسى الضرير -5

 . (7)عيد بن علي النمرسي  -1

 . (8)محمد البليدي  -1

 . (9)محمد بن عبد اهلل السجلماسي  -1

 . (10)تية أخذ الطريقة الخلو ، مصطفى ابن كمال الدين البكري  -2

 . (11)مصطفى بن أحمد العزيزي  -73

 . (12) هالنجم محمد الحفني أخو  -77

 . (13)وعن غيرهم 

                                                 

 .322/  7عجائب اآلثار ينظر :  (1)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (2)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (3)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (4)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (5)
 .271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  ، و 233-232/ 7عجائب اآلثار ينظر :  (6)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (7)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ر : ينظ (8)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (9)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (10)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (11)
 . 271/ 2اني عشر سلك الدرر في أعيان القرن الثينظر :  (12)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (13)
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 تالمذته :
أبو الحسن عالء الدين علي التونسي نزيل مصر المالكي شيخ رواق المغاربة بالجامع  -7

 .(1)األزهر

 أبو الفتح بن محمد بن خليل بن عبد الغني الشافعي العجلوني األصل الدمشقي المولد -2
(2). 

 .(3)احمد ابن موسى بن داود ابو الصالح العروسي الشافعي االزهري -3

 .(4) أحمد بن عبيد العطار الدمشقي الشافعي -4

أحمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن عالء الدين البرماوي الشافعي الذهبي  -5
 .(5)األزهري

 .(6)أحمد بن موسى بن داود أبو الصالح العروسي الشافعي المصري األزهري  -1
 .(7)بهاء الدين بن عبد اهلل المعروف بالخماش النابلسي -1

 .(8)شمس الدين محمد بن عبدالرحمن الكزبري الدمشقي الشافعي  -1

 .(9)عبد الخالق بن أحمد بن رمضان المعروف بالزيادي  -2

 .(10)عبد الرحمن بن أحمد بن علي الحنفي المنيني -73

 .(11)سبط القطب الخضيرى عبد الرحمن بن حسن بن عمر االجهورى المالكي المقرى -77

                                                 

 .43/  2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر   ينظر : (1)
 .43/  7سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر   ينظر : (2)
 .712/  2عجائب اآلثار   ينظر : (3)
 .121/  2فهرس الفهارس ينظر : (4)
 . 22-27/ 7شر في تاريخ القرن الثالث عشر  حلية الب نظر :ي (5)
 .7/11شر في تاريخ القرن الثالث عشر  حلية الب ينظر : (6)
 .712/ 7رر في أعيان القرن الثاني عشر  سلك الد ينظر : (7)
 .27/ 7وهو ثبت الشيخ صبحي السامرائي، نعمة المنان في أسانيد شيخنا أبي عبد الرحمن  ينظر : (8)
 .7/334سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  ينظر : (9)
 .343/ 7سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر   ينظر : (10)
 .511-515/  7عجائب اآلثار   ينظر : (11)
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 .515/  7عجائب اآلثار   ينظر : (1)
 .441/  7حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر   ينظر : (2)
 .427/  7ب اآلثار  عجائ ينظر : (3)
 .153/  7عجائب اآلثار   ينظر : (4)
 .421/  3عجائب اآلثار   ينظر : (5)
 .532/  7عجائب اآلثار   ينظر : (6)
 .721721/  2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر   ينظر : (7)
 .513/  3عجائب اآلثار   ينظر : (8)
 .43/  2لث عشر  تاريخ القرن الثا حلية البشر في ينظر : (9)
 .17/  2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر   ينظر : (10)
 .233/  3عجائب اآلثار   ينظر : (11)
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 ابن زين الدين السرميني الحلبي  منصور بن مصطفى بن منصور بن صالح -23
 .(1) يالحنف

 شعره :
 من شعره ، وهو :  ، وفي ترجماته شيء (2) مشهور ديوان شعرذُِكر أن له 

 : ] الخفيف [  (3) ومن شعره اللطيف قوله
 أغيــــــــــــــــــد   المعــــــــــــــــــاطفِ  بي أهيــــــــــــــــــفُ أبــــــــــــــــــ

 عقــــــــــــــد  يُ  اللطافــــــــــــــةِ  كــــــــــــــاد مــــــــــــــن شــــــــــــــد ةِ   

   
 يزهـــــــــــــو بخـــــــــــــد   بـــــــــــــين الغصـــــــــــــونِ  مـــــــــــــاس  

 بالنـــــــــــــــــــــد   الشـــــــــــــــــــــقائقِ  يـــــــــــــــــــــدُ  هُ طت ـــــــــــــــــــــنق    

   
 ـس زينتهــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــوتهــــــــــــــــــادت بلقــــــــــــــــــي

 ممـــــــــــــــــــر د   قـــــــــــــــــــد ه كصــــــــــــــــــرح   رأت   ن  ـــــــــــــــــــ  

   
 حــــــــــــــــــــــديثاا  الخـــــــــــــــــــــدودِ  خر جـــــــــــــــــــــت وردةُ 

ــــــــــــــوردي   وحــــــــــــــديثُ     مســــــــــــــند   أحســــــــــــــنُ  ال

   
ــــــــــــــــــ بعــــــــــــــــــث اللحــــــــــــــــــظُ  ــــــــــــــــــذيراا مرس   الا ون

ـــــــــــــــــــــذارُ    ـــــــــــــــــــــاله الع ـــــــــــــــــــــزر د   وت  وهـــــــــــــــــــــو م

   
ـــــــــــــــــا لشـــــــــــــــــرعةِ   جهـــــــــــــــــراا  الحـــــــــــــــــب   ودعان

 د  فأتينــــــــــــــــــــــــــــــاه راكعــــــــــــــــــــــــــــــين وســــــــــــــــــــــــــــــج    
   

 ت العاشـــــــــــــــــــــــقون إذ شـــــــــــــــــــــــبهوهضـــــــــــــــــــــــل  

ـــــــــــــــــــان   غصـــــــــــــــــــنِ أو  بهـــــــــــــــــــالل     ـــــــــــــــــــأو د   ب  ت

   
ــــــــــــــــك    بالرســــــــــــــــول فأمســــــــــــــــى الخــــــــــــــــالُ  ر  ف 

 د  وهـــــــــــــــو فـــــــــــــــي نـــــــــــــــار وجنتيـــــــــــــــه مخل ـــــــــــــــ  
   

 ليــــــــــت شــــــــــعري مــــــــــن أيــــــــــن للبــــــــــدر خــــــــــد  

 د  توق ــــــــــــــــــ إن جــــــــــــــــــرت فوقــــــــــــــــــه الميــــــــــــــــــاهُ   
   

ــــــــــــــــــــد   أو لغصــــــــــــــــــــنِ  ــــــــــــــــــــاض جي  إذا ال الري

 خلنـــــــــــــــــاه فرقـــــــــــــــــد   الشـــــــــــــــــعورِ  بليـــــــــــــــــلِ  ح    

   
ـــــــــــــــــــح    فيـــــــــــــــــــه ولكـــــــــــــــــــن دتني األيـــــــــــــــــــامُ س 

ــــــــــح  يُ  هـــــــــذا الجمــــــــــال ال شـــــــــك   مثـــــــــلُ     د  س 
 
 
 
 
 
   

 
 :  [ ] السريع (4) وقوله

ــــــــــــــــــــي ر   ــــــــــــــــــــي ف ــــــــــــــــــــواحيرت  أكحــــــــــــــــــــلِ  أ  ش 

 لِ ب ــــــــــــــــــــــــــــــــذُ  اكــــــــــــــــــــــــــــــــة  فت   ين  ذي أع ـــــــــــــــــــــــــــــــ  
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــذيأهـــــــــــــــــــــــــــــــداب   ناصـــــــــــــــــــــــــــــــبةا   ها لل

 لِ نهــــــــــــــــا الغــــــــــــــــز  قــــــــــــــــد فــــــــــــــــر  مــــــــــــــــن أجفاِ   
   

 ر دتإذا ُجـــــــــــــــــــــــــ لحظيـــــــــــــــــــــــــهِ  ســـــــــــــــــــــــــيوفُ 

ـــــــــــــي ســـــــــــــلبِ    ـــــــــــــاب  ف ـــــــــــــم تُ  ها األلب  مهـــــــــــــلِ ل

   
 هِ فـــــــــــي عصـــــــــــرِ  الحســـــــــــنِ  ســـــــــــلطان أهـــــــــــلِ 

 لــــــــــــم يعــــــــــــدلِ  الحكــــــــــــمِ وإن غــــــــــــدا فــــــــــــي   

   
                                                 

 .714/  2حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر   ينظر : (1)
 .7/333عجائب اآلثار  ، و271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، و 2/242هدية العارفين ينظر :  (2)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (3)
 .271- 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (4)



ـ  2ـ العدد/اإلهمال في العربية القسم الثالث رفُع الستائِر عن مهمالِت الدوائِر ـ مجلة جامعة األنبار للغات واآلداب 
 2202لسنة 

 
02 

 هُ إن مــــــــــــــــــــــــــاس أو حــــــــــــــــــــــــــر ك أعطاف ــــــــــــــــــــــــــ
 للقنـــــــــــــــــــــــــــا األعـــــــــــــــــــــــــــدلِ  أزرى بلـــــــــــــــــــــــــــين    

   
 لـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــاللحظِ  ك  وإن رنــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــو  

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــدلِ وال مِ  مـــــــــــــــــــــــــن راق   ك  ينفع   ن

   
اهُ   دييــــــــــــــا ســـــــــــــــي   إذ قــــــــــــــال لــــــــــــــي خـــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــذُ  ورد     ــــــــــــــــــذبلِ  القطــــــــــــــــــفِ  لذي ــــــــــــــــــم ي  ل

   
 حـــــــــــــــــــــــــتإذا رن   ومـــــــــــــــــــــــــال كالغصـــــــــــــــــــــــــنِ 

 ا شـــــــــــــــــــــمألِ صـــــــــــــــــــــبا  ه ريـــــــــــــــــــــحُ أعطاف ـــــــــــــــــــــ  

   
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــد حكـــــــــــــــى دومـــــــــــــــد  جي ـــــــــــــــاا ق  ةا مي

ــــــــــــــه جيــــــــــــــد الظبــــــــــــــي لــــــــــــــم يجمــــــــــــــلِ     لدي

   
ــــــــــــــــــــه نفحــــــــــــــــــــةا   شــــــــــــــــــــممت مــــــــــــــــــــن وجنت

 والمنــــــــــــــــــــدلِ  أزكــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن العنبــــــــــــــــــــرِ   

   
 أودع فــــــــــــــــــي القلــــــــــــــــــب بهــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــرةا 

 هـــــــــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــــــــطلينيرانُ  لمهجـــــــــــــــــــــــــــــة    

   
ـــــــــــــــة   كـــــــــــــــم مهجـــــــــــــــة   ـــــــــــــــى وكـــــــــــــــم مقل  أفن

ــــــــــــه قــــــــــــد بُ  أدمــــــــــــى وكــــــــــــم قلــــــــــــب     ــــــــــــب  يِل
   

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الح لألبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إال رأت

ـــــــــــــــــــلِ ســـــــــــــــــــعود     ـــــــــــــــــــي حظـــــــــــــــــــه المقب  ها ف

   
 لحظيــــــــــــــــــــــه إذا مــــــــــــــــــــــا رنــــــــــــــــــــــا تركــــــــــــــــــــــي  

 النــــــــــــــاس لــــــــــــــم يمهــــــــــــــلِ  ك دمــــــــــــــاءِ ســــــــــــــف    

   
 هيبخـــــــــــــــــــــــــــــــل بالوصـــــــــــــــــــــــــــــــل ولكن ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 خـــــــــــــلِ فــــــــــــي العشـــــــــــــاق لــــــــــــم يب   بالفتــــــــــــكِ   

   
 

 : (2) [، وفي بعض األبيات على بحر الالحق مخلع البسيط على ] (1) وقوله
ــــــــــــــــــــــــــــــــ  د  أو اه مــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــادن تعم 

ـــــــــــــــــــومي     ـــــــــــــــــــي ون ـــــــــــــــــــالهجر شـــــــــــــــــــرد   قتل  ب

   
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــراه لم   اطلــــــــــــــــــــــــق جفن

 تـــــــــــــــــــــد  ا وبالـــــــــــــــــــــدمع صـــــــــــــــــــــار يع  جفـــــــــــــــــــــ  

   
ــــــــــــــــــــدماء عمــــــــــــــــــــداا   أبــــــــــــــــــــاح ســــــــــــــــــــفك ال

ــــــــــــــــــــ    جــــــــــــــــــــر د   اللحــــــــــــــــــــا ِ  ا لســــــــــــــــــــيفِ لم 

   
                                                 

 .271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (1)
اءت بعض أشطر القصيدة على القصيدة على مخلع البسيط ووزنه : ) مستفعلن فاعلن فعولن (  في غالبها ، وقد ج (2)

وزن : مستفعلن مفعولن فعولن ، وهو أمر  قد يقبل شذوذاا ، إذا قبلنا الرواية التي جاءت في طبعة الخانجي للعيون 
) وقد جاء  :، وإن  وردت في طبعة غيرها (  وهو شاذ( فاعلن ) مكان  (  مفعولن) وقد جاء في المخلع  الفاخرة وهي : )

وهذه الرواية غير صحيحة أيضاا الستشهاد الدماميني عليها  وهو شاذ ( (فعولن  )مكان  (مفعولن  )  في مخلع البسيط 
 بقول الشاعر : 

  ما سارت الذلل السراُع      رٍه بَك ْربودٍّ وِس ْرفِس
 . ( ( فاعلن) مكان ( فعلن ) د جاء في المخلع وقمما يرج ح أن  صواب الرواية لكالمه أن يكون : ) 

لذي أراه أن  القصيدة من مخلع البسيط الذي خرجت بعض أبياته على وزن الالحق الذي اكتشفه حازم القرطاجني وا
وسماه الالحق وهو : ) مستفعالتن مستفعالتن ( في كل شطر . والذي ظنت نازك المالئكة وهماا أنها اكتشفته . وأمر 

ما في شعر مهيار ومن ذلك قصيدته ) يا دار ما أبقت الليالي (  اختالط مخلع البسيط بالالحق كثير في الشعر العربي ، ك
. 
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ــــــــــــــــــــــــــــي إن أنكــــــــــــــــــــــــــــرت   ــــــــــــــــــــــــــــاه قتل  مقلت

ــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى وجنتيــــــــــــــــــــهِ     يشــــــــــــــــــــهد   دم

   
ـــــــــــــــــــــــــوام   ـــــــــــــــــــــــــه ق ـــــــــــــــــــــــــان   كغصـــــــــــــــــــــــــنِ   ل  ب

ـــــــــــــــــــــــرُ    ـــــــــــــــــــــــه طي  غـــــــــــــــــــــــر د   الفـــــــــــــــــــــــؤادِ  علي

   
ــــــــــــــــــ (1)عنــــــــــــــــــه للســــــــــــــــــحرِ  ل هــــــــــــــــــدب  ونب 

 

 لمــــــــــــــــــــــــــــــا روى تفــــــــــــــــــــــــــــــر د   هــــــــــــــــــــــــــــــاروتُ   

   
 لــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــنان   وســــــــــــــــــــــيف لحــــــــــــــــــــــظ  

 ى مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــارم المهنـــــــــــــــــــد  أمضـــــــــــــــــــ  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــاج النتضــــــــــــــــــــــــــــــاء   ــــــــــــــــــــــــــــــذاك يحت  ف

ــــــــــــــــــــــــــــغ  مُ  الفــــــــــــــــــــــــــــؤاد   وذا يــــــــــــــــــــــــــــذيبُ     د  م 
   

ـــــــــــــــــــــه ق  وخمـــــــــــــــــــــر ري ـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــن ذاق من

 بغـــــــــــــــــــــــــــــــى وعربـــــــــــــــــــــــــــــــد   راح   قطـــــــــــــــــــــــــــــــرة    

   
 أمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرى العاشـــــــــــــــــــقين ســـــــــــــــــــكرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــ    د  ه المبـــــــــــــــــــــــــــــــر  حـــــــــــــــــــــــــــــــين رأوا ريق 
   

 مـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــه ر  وليـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــع  

 غـــــــــــــــــــدا بصــــــــــــــــــــبح الجبــــــــــــــــــــين يرشــــــــــــــــــــد    

   
ــــــــــــــــــــــــهُ  خصــــــــــــــــــــــــر   ناحــــــــــــــــــــــــلُ   فــــــــــــــــــــــــؤاد   ل

 مـــــــــــــــــــــد  ل  ه ج  يـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــب  محب  علـــــــــــــــــــــى   

   
 وجنتــــــــــــــــــــــــــــاه ورداا  ت  ع ــــــــــــــــــــــــــــل  قــــــــــــــــــــــــــــد أط  

ــــــــــــــــــونِ    ــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــن ل  ود  ورد الريــــــــــــــــــاض أج 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  وزان  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار   حول

ـــــــــــــــــــــزر د     ـــــــــــــــــــــدجى م ـــــــــــــــــــــوب ال ـــــــــــــــــــــى بث  أت

   
 منــــــــــــــــــــهُ  الشــــــــــــــــــــعورِ  ضــــــــــــــــــــرارِ بعــــــــــــــــــــد اخ  

ــــــــــــــىا    ــــــــــــــ جن ــــــــــــــذنبِ ِم  عــــــــــــــاد أســــــــــــــود   ن ال

   
......................................  

 لني يـــــــــــــــــزداد تيهـــــــــــــــــاا ِصـــــــــــــــــ:  إن قلـــــــــــــــــتُ 

 أو ينثنــــــــــــــــــــــــــــي مغضـــــــــــــــــــــــــــــباا ويحتـــــــــــــــــــــــــــــد    

   
ــــــــــــــــــي بجــــــــــــــــــنحِ ر  زُ :  أو قلــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــل   ن  لي

 تــــــــــــــد  ار   د  فــــــــــــــي مــــــــــــــذهبي ق ــــــــــــــ: يقــــــــــــــول   

   
 يومـــــــــــــــــــــاا  المحـــــــــــــــــــــب   متـــــــــــــــــــــى رأيـــــــــــــــــــــت  

ــــــــــــــن وصــــــــــــــالِ    ــــــــــــــى م ــــــــــــــال المن ــــــــــــــد   ن  أغي

   
(2) الالا د   ه  تِـــــــــــــــــ لعصـــــــــــــــــرِ ا يـــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــد  

 

 مفــــــــــــــرد   فــــــــــــــي الحــــــــــــــب   ىا عن ــــــــــــــعلــــــــــــــى مُ   

   
ـــــــــــــا حِ  ـــــــــــــالفِ ي  م ـــــــــــــن ت ـــــــــــــي م  جســـــــــــــمي لت

 د  و  وُعـــــــــــــــــــ ب  صـــــــــــــــــــح   نيوقـــــــــــــــــــد جفـــــــــــــــــــا  
   

ــــــــــــــــــــــــــــامي  وعــــــــــــــــــــــــــــاذلي مــــــــــــــــــــــــــــذ رأى هي

 ط وجـــــــــــــــــــدي بكـــــــــــــــــــى وعـــــــــــــــــــد د  وفـــــــــــــــــــر    

   
 :] البسيط[(3) وله

ــــــــــــــنبـ    ذواقومــــــــــــــاا بالوفــــــــــــــا نب ــــــــــــــ بالوعــــــــــــــدِ  تُ ه 

 منتبــــــــــــهِ  عـــــــــــودوا لوعـــــــــــدي عـــــــــــود  :  وقلـــــــــــتُ   

   
 غيرنــــــــــــا بــــــــــــدالا  يخلــــــــــــ،  ســــــــــــلوناك  : قــــــــــــالوا 

ــــــــــدهر فــــــــــي مرمــــــــــى تقل     ــــــــــهِ واحــــــــــذر مــــــــــن ال  ب

   

                                                 

 نبهت على ما جاء في القصيدة على الالحق دون مخلع البسيط بخط تحت الشطر للتنبيه . (1)
، وال يصح  وزناا وال معنى ،  يا واحداا لعصرته دالالا :  271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  في (2)

 .أثبت صوابه ما
 .271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (3)



ـ  2ـ العدد/اإلهمال في العربية القسم الثالث رفُع الستائِر عن مهمالِت الدوائِر ـ مجلة جامعة األنبار للغات واآلداب 
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 مــــــــــــا كــــــــــــان أحســــــــــــنهم عنــــــــــــدي وأحفظهــــــــــــم

 لـــــــــــــوا مـــــــــــــا يوعظـــــــــــــون بـــــــــــــهِ ع  هـــــــــــــم فـ  لـــــــــــــو إن    

   
 :] الوافر [(1) وله مخمساا 

ــــــــــــدهر   حســــــــــــبتُ  ــــــــــــي خــــــــــــاًل  ال   مطيعــــــــــــاا ل

ــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــراع      شــــــــــــــــــنيعا احشاشــــــــــــــــــتي روعا

   
 منيعـــــــــــــــــا اهم حصــــــــــــــــنا خلــــــــــــــــتُ  بصــــــــــــــــحب  

 روعـــــــــــــــــــــــــــادُ  مُ هُ خـــــــــــــــــــــــــــذتُـ ت   وإخـــــــــــــــــــــــــــوان    

   
 فكانوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لألعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

   
ـــــــــــــــــتُ   لهـــــــــــــــــم عهـــــــــــــــــوداا صـــــــــــــــــادقاتِ  رأي

ـــــــــــــــــــــــــود ي مظـــــــــــــــــــــــــه  ِ     راتِ وأحـــــــــــــــــــــــــواالا ل

   
 مانعـــــــــــــــــــــــــــــــاتِ  ايً ِســـــــــــــــــــــــــــــــقِ  مُ ظننـــــــــــــــــــــــــــــــتهُ 

 هاماا صـــــــــــــــــــــــــــائباتِ ِســـــــــــــــــــــــــــ مُ هُ وخلـــــــــــــــــــــــــــتُـ   

   
 فكانوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي

   
 فكـــــــــــــم ظهـــــــــــــرت لنـــــــــــــا مـــــــــــــنهم عيـــــــــــــوبُ 

 كـــــــــــــــــــــــــــــذوبُ   ألعينـــــــــــــــــــــــــــــي فجـــــــــــــــــــــــــــــر   والح    

   
 أن يتوبــــــــــــــــــوا اوكــــــــــــــــــم حلفــــــــــــــــــوا يميناــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ: وقـــــــــــــالوا    (2)منـــــــــــــا قلـــــــــــــوبُ  ت  ف  قـــــــــــــد ص 
 

   
 لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــــــدقوا ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ودادي

   
 :ط [ ] البسي(3) وله مضمناا 

ــــــــــتُ  ــــــــــ مــــــــــالح   لمــــــــــا رأي ــــــــــيس   رِ العص   لهــــــــــم ل

   
ـــــــــــــن الجمـــــــــــــالِ   لِ ق ـــــــــــــبالمُ  ســـــــــــــوى التكحيـــــــــــــلِ  م

   
ــــــــــتُ  ــــــــــ:نادي ــــــــــ واكف  ــــــــــدليس و   نِ ع  ــــــــــدِ ار  الت  عوات

   
ـــــــــــــكالك    فـــــــــــــي العينـــــــــــــينِ  لُ التكُحـــــــــــــ لـــــــــــــيس  )  (4) ( لِ ح 

 

   
 :]  المجتث [(5) وله

 أو اه ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمِ   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــذول   ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــن م

 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــودي ف  ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــروم خُ   

   
 غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن داللِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروم نقـــــــــــــــــــــــــــــــــض      عهـــــــــــــــــــــــــــــــــودي ي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــهام   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ أو م  د  ووج 

 وجــــــــــــــــــــــــــــــــــودي تُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــدم    

   
 وهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىا 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرودِ  لبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

   
                                                 

 .271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (1)
 .، والبالغة على أن يقال : القلوب  271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  هكذا في (2)
 .271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (3)
 .البيت مضم ن من شعرالمتنبي وشعر البرعي  (4)
 . 271-271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (5)
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 القــــــــــــــــــــــــــــــــــد  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى مثقــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ 

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــورودِ  عــــــــــــــــــــــــــــــــــذبُ  اهُ ـُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

   
 قــــــــــــــــــــــــــــــــد تعــــــــــــــــــــــــــــــــد ى،  مهفهــــــــــــــــــــــــــــــــف  

 أقصـــــــــــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــــــــــدودِ  بالفتـــــــــــــــــــــــــــــكِ   

   
 االمحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظريــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  

 ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ ف القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامِ  نُ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

   
 ياليـــــــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــــــعري أالقـــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ؟ وعـــــــــــــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــــــــــــــه أم وعيـــــــــــــــــــــــــــــدي  
   

 قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتفي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

 البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــق   خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرةِ  ورشـــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ   ري

 الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ  وردِ  وقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ   

   
 عنـــــــــــــــــــــــــــــــــاق   عـــــــــــــــــــــــــــــــــذبِ  وطيـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ  هِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ق  األمل

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك أخ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ هن  تيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاا  ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودي م  تِ ت  وتس 

   
 ] الطويل [:(1) ولقد أجاد حيث قال

 رأت   إن   الحريـــــــــــــــــــــري   مقامـــــــــــــــــــــاتُ  تقـــــــــــــــــــــولُ 

ـــــــــــــ    ري   الـــــــــــــد   كالكوكـــــــــــــبِ ،   هـــــــــــــذا القطـــــــــــــبِ ة مقام 

   
 ل قــــــــــــــــدري عنــــــــــــــــدها ولطــــــــــــــــائفيتضـــــــــــــــاء  : 

ــــــــــــدامِ    ــــــــــــرى األق ــــــــــــن ث ــــــــــــمــــــــــــن أنـ   وأي ــــــــــــد   سِ ف   ؟ رِ ال
   

ـــــــــــ ـــــــــــاا  رفِ فهـــــــــــذي ألهـــــــــــل الُظ ـــــــــــدي ظرائف  تب

 الســـــــــــــــر   مـــــــــــــــن أعظـــــــــــــــمِ  المشـــــــــــــــتاقِ  وللواصـــــــــــــــلِ   

   
ــــــــــــــــــف ومنشــــــــــــــــــيها فريــــــــــــــــــدُ   ؟ هِ زمانِــــــــــــــــــ فكي

 ينوديـــــــــــــت فـــــــــــــي ســـــــــــــر  : قـــــــــــــال  مـــــــــــــام  ه أجـــــــــــــل    
   

 . (2)وله غير ذلك من النظام والنثار 
 نسبة الرسالة للمؤلف 

ال يعتري نسبة هذه الرسالة لمؤلفها يوسف الحفناوي شك  ، فهي ثابتة النسبة إليه واألدلة على 
 ذلك :

ت الدوائر على طرة المخطوط للمؤلف بعبارة : ) هذا رفع الستائر عن مهمال بت الرسالةُ سِ نُ  -
لكاتبه أفقر الورى لعفو اهلل يوسف الحفناوي عفى اهلل عنه وعن والديه والمسلمين أجمعين 

 آمين ( .

ر ح في مقدمتها بأن مؤلفها هو يوسف الحفناوي ، فقد جاء في المقدمة : ) فيقول كثير صُ   -
همالت ... المساوي يوسف الحفناوي : لما رأيت العروضيين أهملوا ذكر تفاعيل البحور الم

. ) 

                                                 

 . 711/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (1)
 . 271/ 2سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ينظر :  (2)
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بت الرسالة في فهارس األزهرية للمؤلف فقد كتب فيها : رفع الستائر عن مهمالت سِ نُ  -
 ، المؤلف : الحفني : جمال الدين أبو الفضل يوسف بن سالم بن أحمد .الدوائر 

ظم البحور المهملة في العروض ما أورد في ترجمته في سلك الدرر من اإلشارة إلى أنه : ن -
 .(1)ها ح  ر  وش  

 آراؤه :
جرى المؤل ف على تسمية الدائرة الثالثة بـ ) المشتبه ( والرابعة بـ ) المجتلب ( ، وهو رأي  لبعض 
العروضيين ،ورأي الجمهور على العكس ، أي أن  الدائرة الثالثة هي ) دائرة المجتلب ( والرابعة 

 . (2) هي ) دائرة المشتبه ( كما قال ابن الدماميني
 : ، وبنى ذلك على أصلين دين المحلى في ترتيب الدوائر غير هذه الطريقةوسلك أمين ال

 . أن ما كان أبسط أو أقرب إلى البساطة فهو أولى بالتقديم مما ليس كذلك: أحدهما  -
، فقدم دائرة )فعولن( لكونه خماسياا  أربعة وباقي العشرة فروع التفاعيلأن أصول  : وثانيهما  -

( ألنه مؤلف من وتد وسببين  مفاعيلن السباعي، ثم ثنى بدائرة )فهو أقرب إلى البساطة من 
خفيفين، ثم ثلث بدائرة مفاعلتن المؤلف من وتد وسببين أحدهما ثقيل، ثم قدم دائرة 
)فعولن مفاعيلن( على دائرة )مستفعلن مستفعلن مفعوالت( لتركب األولى من خماسي 

الف لهما، فلما كانت األولى أقرب إلى وسباعي، والثانية من سباعيين متماثلين وسباعي مخ
  . البساطة من الثانية قدمت عليها

تفق، ثم دائرة المجتلب، ثم دائرة المؤتلف، ثم دائرة م: دائرة ال فترتيب الدوائر عنده هكذا
 .واعترضه أبن واصل بأن هذا مخالفة للخليل بن أحمد صاحب  (3) المختلف، ثم دائرة المشتبه

، بل بمجرد مناسبة  تى بعده من أهل العروض من غير ضرورة تدعو إلى مخالفتهم، وجميع من أ الفن
، إن لم يكن أحسن  ، مع أن ما ذكره اإلمام رحمه اهلل واقتفى القوم أثره فيه له وجه من المناسبة ضعيفة

 . (4) مما ذكره المحلى فليس بدونه

                                                 

 . 271/ 2ن الثاني عشر سلك الدرر في أعيان القر ينظر :  (1)
 .33 الرامزة خبايا على الغامزة العيونينظر :  (2)
 . 45/  7العيون الغامزة ينظر :  (3)
 . 41/  7العيون الغامزة ينظر :  (4)
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ه عن إهمال أصل الرمل في دائرة وقدكان للحفناوي آراء يرد  بها ويرفض معلالا كما في حديث
 المشتبه ، وشاهده :

 في سليمى وال يعطي القيادا ما لقلبي ال يبالي في مالمِ 
يقال : ع د  هذا من المهمل ال يصح  ، إذ غاية ما فيه أنه مصرع وهو جائز مستعمل ؛ ألنا نقول : قد 

 اختلف هنا الروي فال تصريع .
 ض األوزان مع أن االستعمال عليها كما في مجزوء المتقارب ....وإن كان أحياناا يقول بإهمال بع

وربما كان لبعض اختياراته طابعاا عقلياا في التعليل كما في قوله : لما كانت بدائية النظم تقتضي النهوض من حالة  بسيطة 
 إلى حالة  مركبة  ، فإن  أصل الطويل هو :

ُلن   ُلن  م ف ا ِعيـ  ُلن                   فـ ُعو  ُلن  م ف ا ِعيـ   فـ ُعو 
 هو البين حتى ال                 سالم  وال رد  

 فلم ا توس عوا فيه أهملوا هذا األصل .

 عملي في التحقيق :
 

نسخ الرسالة واختيار أدق األلفا  وأصوب العبارات في إيضاح المعنى والتعبير عنه ، وقد  -7
في مظانها ، وحرصت على أال أغير لفظ  استعنت على ذلك بمراجعة عبارات أهل هذا الفن

 النسخة إال فيما يستحق التغيير وإال أبقيت على لفظها ما دام المعنى المقصود يتضح منها.

تصويب وتصحيح ما قد يكون فيه تحريف  أو تصحيف  ، مما يحيل في معنى أو يكون خطأ  -2
 محضاا والتنبيه على ذلك في حواشي التحقيق . 

 شكل وضبط المتن . -3

 عملت على التعليق على ما رأيته ضرورياا في إيضاح معنى أو إيراد فائدة . -4

 وصف النسخة :
النسخة التي اعتمدتها نسخة فريدة لم أعثر على أخت لها على طول بحث  وتقص  ، كتبت بخط  
واضح سليم في غالبها خال بعض ألفا   وتصحيحات كتبت على جوانب صفحاتها ، والنسخة المعتمدة 

 خة األزهر الشريف والتي حملت :هي نس
 7245الرقم العام : 

 4الرقم الخاص : و 
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 2رقم المجموعة : و 
 3:  هاصفحاتوكان عدد 
: لما رأيت العروضيين أهملوا ذكر تفاعيل البحور المهمالت حتى صارت عند  تهامقدموكانت 

 أهل الفن من األمور المستغربات أحببت أن أذكرها 
عند المتأخرين استعماله . واعلم أن لم أذكر إلهماله علة له إال عدم  الخاتمة : واألصحوجاءت 

 سماعه ممن يعتد به واهلل أعلم ... وصلى اهلل على أشرف األحباب وآله وساير األصحاب 
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 هذا رفع الستائر عن مهمالت الدوائر
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 لكاتبه أفقر الورى لعفو هللا

 حفناوييوسف ال

 هللا عنه وعن والديه والمسلمين أجمعينعفى 

 آمين
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 الزيغ والعناد ، والصالة والسالمالرشاد وأدار الدائرة على أهل  الحمد هلل الذي سهل لنا عروض  
على صاحب الفضل المؤتلف سيدنا محمد الذي لم يختلف في كماله مختلف ، وعلى آله المجتلبين 

 صحبه المتفقين على التلبس بصفات الجالل ، وبعد : ألنواع الكمال و 
فيقول كثير المساوي يوسف الحفناوي : لما رأيت العروضيين أهملوا ذكر تفاعيل البحور 

غير  الا لكل  بمثال  ممثِ مور المستغربات أحببت أن أذكرها المهمالت حتى صارت عند أهل الفن من األ
ويتيسر له فهم جميع فوائده ، فأقول وباهلل ، لفن بمقاصده متعرض لذوي االستعمال ليحيط طالب هذا ا

 التوفيق : 
 

 الدوائر خمسة :
 (1) مختلف  مؤتلف  والمشتبه  

 

 فانتبه   (2)مجتلب  وذو اتفاق  
   

 

                                                 

جرى المؤل ف على تسمية الدائرة الثالثة بـ ) المشتبه ( والرابعة بـ ) المجتلب ( ، وهو رأي  لبعض العروضيين ،ورأي  (1)
جمهور على العكس ، أي أن  الدائرة الثالثة هي ) دائرة المجتلب ( والرابعة هي ) دائرة المشتبه ( كما قال ابن ال

 .33 الرامزة خبايا على الغامزة العيونالدماميني ، ينظر : 
 . إشارة لدائرة المت فق  (2)
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  (1) األولى : دائرة المختلف
 :  (3)خمسة   (2)وأوزانها المهملة 

 : (6) ، وشاهده (5) المستطيل ى بويسم  ،  (4)مثمناا ( مفاعيلن فعولن ) األول : 
                                                 

 011الدر النضيد في شرح القصيد ينظر :  ، أجزاء خماسية وسباعية ألن أبحرها مركبة من؛ (سميت دائرة المختلف 1)
 بحسب أبحرها من بحر فكل األجزاء ، ، وهي مثمنة73، ومحيط الدائرة  31 الرامزة خبايا على الغامزة العيون، و 

 .37 الرامزة خبايا على الغامزة العيونأجزاء ، ينظر :  ثمانية من مركب األصل
 أول من تبتدئ أنك الفك  في هذه الدائرة وزن األو ل في الدائرة ، وطريقمعرفة مهمالت الدوائر تكون بالفك  من ال (2)

 تصل حتى فككته ما إلى تضيفه بأن آخراا  فتداركه الدائرة أول من شيء فوات اتفق فإن اآلخر، إلى وتمر وسبب وتد كل
 وهو ، مفاعلين فعولن) فيكون ها،منتها إلى وتمر الدائرة في وتد أول من هنا فتبتدئ منه، ابتدأت الذي األول المحل إلى
 وهو سبق ، مما فات ما إليه ( وتضيف مفاعيلن فعولن مفاعيلن لن ) فتقول فيها سبب أول من تبتدئ ثم. الطويل بحر
( مفاعيلن فعولن مفاعيلن) فيكون الثاني الوتد أول من تبتدئ ثم (.فاعلن  فاعالتن ) وهو المديد ، بحر فيحدث فعو،

 الوتد هذا بعد سبب أول من تبتدئ ثم .بالمستطيل  المسمى األول المهمل وزن فيحدث سبقاا  اتف ما إليه وتضيف
 من تبتدئ ثم .البسيط  بحر فيحدث ،(مفا  فعولن ) وهو سبقاا، فات ما وتتدارك ، (مفاعيلن  فعولن عيلن) فتقول الثاني
بالممتد ، ينظر  مسمىلا البحر فيحدث ،(مفاعي فعولن) وهو سبق ما وتتدارك ،(مفاعيلن فعولن لن ) فتقول  سبب ثاني
 .37 الرامزة خبايا الغامزة على العيون: 
كان بإمكانه أن يزيد مهمالت هذه الدائرة وزناا ، أال وهو مشطور الطويل : فعولن مفاعيلن في كل شطر ، فقد أورد   (3)

 ( قول العميد القهستاني : 2/43ياقوت في معجم األدباء ) 
 ضِ ر  عِ  بال ض  ر  وع  ...  ل  و  ط   بال ل  و  وطُ 

 ويمكن أن يعد  منه ما عد ه التبريزي في المتقارب من مثل قول الشاعر :
 سباني غنا الحادي   رماني على الوادي

وهو مقلوب الطويل ، وقيل إن هذا سبب تسميته بالمستطيل ، ينظر : موسيقا الشعر العربي ، محمود فاخوري ،  (4)
 .  11، ص 7221بوعات الجامعية ، حلب ، مديرية الكتب والمط

وقد قيل : لو اعتبرنا في مثل هذا الشعر كل شطر منه بيتاا قائماا بنفسه لما اختلف عن الهزج  .ويسمى الوسيط أيضاا  (5)
 حين يأتي محذوف العروض والضرب فيكون كل بيت بيتين على النحو اآلتي : 
 أمط عني مالما      برى جسمي مداهُ 

 بي جليداا          على سمع المالمفما قل
 مفاعيلن فعولن      مفاعيلن فعولن

 ، وال داعي لالعتبار هنا فقد استعمل المستطيل مربعاا كقوله : 24ينظر : شرح تحفة الخليل 
 أيسلو عنك قلب            بنار الحب  ُيصلى ؟
 وقد سد دت نحوي       من األلحا  نصال

 . 711لعربي ينظر : موسيقا الشعر ا
بعضهم  ،  كقول المهمل الوزن هذا على المولدون نظم البيت في العيون الفاخرة الغامزة  ومحيط الدائرة ، وقد  (6)

 : 34الرامزة  خبايا على الغامزة ينظر : العيون
 أمط  عني م الماا بـ ر ى جسمي مداُه        فما قلبي جليداا على سمع المالم ِ 

 الصدُغ منه على مسك  وعنبر   يُر الطرِف أحور         ُأِدي رقي غر و : لقد هاج  اشتيا
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 لىص  ي   الحب   قلب  بنارِ  لو عنك  أيس  
  

      
  النص ن األلحا ِ نحوي مِ  (1) ت  ق  و  وقد فـ  

   

  (4) همن وقوع سببين بين وتدين في أول:  (3)ل عن الخليلقِ ما نُ  (2)وسبب إهماله
  (7)رد و  اندفع ما أُ ف؛  (6)مع إمكان الخروج عنه بتقديم الخماسي  (5)] فال يمكن زحافهما [ 

 .(8) من إهمال نحو الهزج

                                                 

 . كذا في المخطوط وهو في مصادر العروض : ) سد د ت  ( (1)
،  732الدر النضيد في شرح القصيد ينظر :  وهذا البحر لم تستعمله العرب ولكن بعض المتأخرين قد نظم عليه  (2)
 .77محيط الدائرة و 
 . 37 الرامزة خبايا على الغامزة العيونتستعمله ، ينظر :  لم العرب أن يلالخل حكي  عن(3)
 .يقصد وقوع مقطع ) عي ( و ) لن ( بين ) مفا ( قبلهما وبعدهما  (4)
 . 37 الرامزة خبايا على الغامزة العيونتتمة قول الخليل من  (5)
ويشترط في التضارع سبب اإلهمال بقوله : )  أي : تقديم ) فعولن ( على ) مفاعيلن ( ، وقد عل ل القرطاجني (6)

مساواة أكثر الجزأين. فإن كان في جزء يسير منهما أو من أحدهما لم يعتد به. وأحسن التركيب ما وضع فيه أحد 
ض مقلوب وضعهما ألن الجزء فِ صاحبه نحو وضع الطويل والبسيط. ولهذا رُ  المتضارعين مما يلي الحيز الذي ضارعه من

أن يكون عنده : ) بين األجزاء ، والتضارع  12( منهاج البلغاء  ضعا مما يلي الجزء الذي ضارعه من صاحبهفيه ليس مو 
ترتيب جزء ما يماثل ترتيب صدر جزء نحو فعولن ومفاعيلن، أو يماثل ترتيب الجزء ترتيب عجز جزء آخر نحو فاعلن 

عنه نسبة عجزه إلى عجز اآلخر أيضاا فيما ينقص عنه ومستفعلن، أو تكون نسبة صدر الجزء إلى صدر الجزء فيما ينقص 
(  نحو فاعلن ومفاعلتنأو يكون صدر أحدهما يماثل صدر اآلخر أو يماثل عجزه عجزه أو صدره عجزه أو عجزه صدره

 .12منهاج البلغاء 
 بين سببين على مبني   هامن كاًل  ألن والمقتضب ، والمضارع الهزج إهمال للزم صح ت لو العل ة هذه بأن فقد اعُتِرض (7)

 فيه ألن   هذا بخالف فيها، خماسي ال إذ ذلك، إال   تأليفها في يمكن ال بأن ها وأجيب. زحافهما  يمكن فال وتدين ،
( مفاعيلن  ) أن وهو الزجاج ، قاله ما واألشبه : )قائالا  الصفاقسي ، واستشكله .المحذور بتقديمه  من فيخرج خماسياا ،

 وال البيت حشو في بذلك يقع أن أصله جزء في الخرم يقع أن ويلزم مجموع ، وتد أو له ألن خرمه ، لجاز الا أو   وقع لو
 حشواا ، الطويل في لوقوعها الهزج في( مفاعيلن) في الخرم وقع لما صح   لو هذا بأن الحكم أبو واعترضه(. له  نظير
 ألزمناه الذي المحذور بأن   عنه يجيب أن ولقائل : )الصفاقسي قال. العلة  هذه اعتبار عدم على فدل   فيها وق ع قد لكن
 أن أصله الهزج دائرة في( مفاعيلن) و الدائرة، تلك في أي لبيت، حشواا  بذلك يقع أن أصله جزء في الخرم وقوع هو
 . 34-33 الرامزة خبايا على الغامزة لتعليله ، ينظر : العيون ناقضةا  تصلح فال بدءاا  فيها يقع
إذ ال يمكن التخلص من مجئ السببين الخفيفين بين وتدين في أوله ؛ ألن الهزج مكون من تكرار مفاعيلن فتقديم  (8)

 .التفعيلة الثانية ال يغير شيئاا 
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 وشاهده :  (1)( أول الطويلفعولن ) من ثاني وتد  ويفك  ، ناا مثم  (  مفعوالتُ  مفعولُ ) الثاني : 
 (2)اللما انته فِ ق  في الحِ  نِ ص  غُ ال   زازِ تِ باه   تيـ    ـ   ـمهجأضنى  الجيدِ  األغيد   الغزال   إن  

 . ما ظهر لي من حل ه من وسط الوتدكوسبب إهماله  
 وشاهده : (3)(مفاعيلن ) من ثاني وتد  ناا ويفك  مثم  (  مفعولُ  مفعوالتُ ) : ب[2أ/2الثالث ]

 من ما بالدارِ 
 زلنا بهاـا نـ  مـل  

   
 وسبب إهماله ما تقدم في الثاني .

 ثاني سببي ل من أو   ويفك   ،(4) ناا مثم  ( فاعالتن فعولن ) أو  ،( فاعلن فاعالتن ) الرابع : 
 :  (5) ، وشاهده ( مفاعيلن) 

            كارُ اد   قد شجاني حبيب  واعتراني
 الديارُ  تهُ إذ شجاني ما شج ليتهُ      

   
 كذا قيل ، وفيه نظر .  وءا ببعض صور المديد مجزوءا التباسه مجز  (6) إهمالهوسبب 

 : (8)، وشاهده(7)الطويل  وءالخامس : مجز 
                                                 

 .أي من العين في فعولن األولى من البيت  (1)
 .كذا وردت ، وال يصح  الوزن بها ، وال أعرف لها معنى  (2)
 .مفاعيلن األولى من البيت أي من الفاء في  (3)
 .77، ومحيط الدائرة  34 الرامزة خبايا على الغامزة وهو مقلوب المديد ويقال له الممتد ، ينظر : العيون (4)
 ، ومنه قول اآلخر : 43-32، ومحيط الدائرة  34 الرامزة خبايا على الغامزة ينظر : العيون (5)

 لما زد ُت حًبا زاد  مني نفوراصاد  قلبي غزال  أحور  ذو دالل          ك
 ، وقول أبي العتاهية : 34 الرامزة خبايا على الغامزة ينظر : العيون

 عتُب ما للخياِل    خبريني ومالي
 عتُب مالي أراه    طارفاا ُمذ ليالِ 

 . 43-32ينظر : محيط الدائرة 
 . 43-32، و  77ظر : محيط الدائرة بعض المولدين ، ين وهذا البحر لم تنظم عليه العرب وقد نظم عليه  (6)
سبب منعهم الجز ء في الطويل أنهم يشترطون للتفعيلة المحذوفة أن تكون مساوية أو أقل  من التفعيلة السابقة لها ، (7)

أكثر منها منعوا الجزء في ولما كانت مفاعيلن هي المحذوفة عند جزء الطويل والسابقة لها فعولن وهي ليست مساوية لها 
أشار الجوهري إلى ذلك بقوله : ) الطويل مثم ن  قديم ، مسد س  ، ينظر : فن التقطيع الشعري ) خلوصي ( ، و ويلالط

 قفا نبِك من ذكرى الشباِب            ومن ذكِر سلمى والربابِ        محدث ( . ومثال البيت المجزوء منه :
 نقصت منه مفاعيلن الرابعة والثامنة.

الحنفي هذا الوزن الطويل الخامس ، وقال عنه : لم يرد لهذا الوزن ذكر  أو إشارة أو نموذج في وقد سمى جالل  (8)
معظم كتب العروض ما خال تأنيس المروض وبدائع العروض ؛ ألنهم نفوا الج ز ء في الطويل كل  نفي  ... وهو عنده حلقة 

م عليه من مذاق شعري مقبول ، ينظر : العروض تهذيبه بين الطويل والمتقارب وال يخلو على رأيه إن أجيد أداؤه والنظ
712-723 . 
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 عمري لقد نادى أخاهل
 

 سويد  فلم يسمع نداهُ 
   

 (1)دائرة المؤتلف :  الثانية
 :وأوزانها المهملة ثالث 

 ل : مفتعالت مسدساا ويفك من ثاني مفاعلتن أول الهزج وشاهده :األو   
ــــــــــــاء مــــــــــــن مضــــــــــــر إ ــــــــــــدتني النجب  مــــــــــــا ول

 ذا حمـــــــــي الـــــــــوطيس فلـــــــــم أنـــــــــادي نـــــــــزال  

   
حسن في التعليل كما تقدم وإال ، إذا خبن على ما فيه  توالي خمس متحركات: وسبب إهماله 

 .في الثاني 
 الثاني : مفاعالت مسدساا ويفك من ثاني أول سبب مفاعلتن وشاهده :

ـــــــــــا عنـــــــــــاء فتـــــــــــى يجـــــــــــود ة  بكلمـــــــــــا م وم

 لكـــــــــــت يـــــــــــداُه ولـــــــــــيس يبخـــــــــــل بـــــــــــالنوالِ   

   
 وسبب إهماله حله من وسط السبب 

 ى عندهم ويسم  ، ل ثاني سببي مفاعلتنأو   من ويفك  ، (2)ساافاعالتن مسد  : الثالث
 ر :بالمتوف  

 مــــــــا رأيــــــــت مــــــــن الجــــــــ ِذِر بـــــــــالجزيرةِ 

 (3)إذ رمين بأسهم  جرحت فؤادي   
 

 
   

السبب الثقيل مع الخفيف كالشئ الواحد فال يفصل أحدهما عن اآلخر أو عدم  وسبب إهماله أن  
 .(4)حركة الم مفاعلتن دائرته إذ مقتضاها ن على خالف سك   تماثل اآلخر إن  

                                                 

 سباعية أجزاء من مركبان المستعملين بحريها ألن وتماثلها ، أجزائها الئتالف المؤتلف ؛ بدائرة الدائرة هذه سم يت (1)
 . 31الرامزة  خبايا على الغامزة لذلك ، ينظر : العيون فتماثلت

 . 53فاعالتك مرتين ، ينظر : محيط الدائرة  وقيل وزنه : فاعالُتك   (2)
 خبايا على الغامزة التماثل فيه ، ينظر : العيون عدم محذور قائالا أن ه : ارتكب نسبه الصفاقسي لبعض المولدين (3)

 ، ومنه أيضاا قول اآلخر : 31الرامزة 
 خير صحبك ذو المواهب والتعاوِن      في النوائب والتزاور والتشاورِ 

 اآلخر بإسقاط السبب الثقيل من أخر فاعالتك من العروض والضرب فصارت فاعال فنقلت إلى فاعلن : وقول
 ما وقوفك بالركائب في الطلل    ما سؤالك عن حبيبك قد رحل  
 يا فؤادي ما أصابك بعدهم    أين صبرك يا فؤادي ما فعل  

 . 53ينظر : محيط الدائرة  
 ترك إن المتحرك على الوقف لزوم إما وهو المحذور، من عليه يلزم ما إهماله في ببالس )نقل ابن الدماميني أن   (4)

 تماثل على مبنية وهي المؤتلف دائرة من ألنه سكن إن البيت أجزاء تماثل عدم أو التحرك، من حاله على األخير الحرف
 كالصوت وكالهما الخفيف، من قيلالث السبب تفريق من عليه يلزم ما إهماله في السبب إن الشريف األجزاء .. وقال

 كالوتد بهما يختص باسم فأفردوهما الفاصلة، اسم عليهما الفن هذا أئمة أطلق ولذا أبعاضه، تفرق ال الذي الواحد
 . 31الرامزة  خبايا على الغامزة والسبب ( ، العيون
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 (2): دائرة المشتبه (1)الثالثة 
 : (3)وأوزانها المهملة ثالث أ[ 3ب/2]

 وشاهده : (4)أصل الهزج : األول 
 بروحــــــــــــــي مــــــــــــــن إذا يبــــــــــــــدو رأيــــــــــــــت البــــــــــــــد

ــــــــتم     ــــــــي ال ــــــــن البــــــــان ِ  ر ف ــــــــى غصــــــــن  م  عل

   
 ، وشاهده :(5)الثاني : أصل الرمل 

 مـــــــــــــــا لقلبـــــــــــــــي ال يبـــــــــــــــالي فـــــــــــــــي مـــــــــــــــالمِ 

ــــــــــــــــادا فــــــــــــــــي ســــــــــــــــليمى    وال يعطــــــــــــــــي القي

   
ألنا نقول : ؛ غاية ما فيه أنه مصرع وهو جائز مستعمل إذ ،  هذا من المهمل ال يصح   د  ع  يقال : 

 . (6)قد اختلف هنا الروي فال تصريع 
                                                 

المجتلب ، وصاحب المخطوط  دائرة تسمى والرابعة المشتبه دائرة تسمى الثالثة العروضيين أن الدائرة يرى بعض (1)
 . 33الرامزة  خبايا على الغامزة الجمهور ، ينظر : العيون رأي هو وعكسه. على ذلك 

 دائرة من اجتلبت كلها أجزاءها ألن ؛ المجتلب بدائرة المجتلب عند الجمهور وسميت بدائرة الدائرة هذه سم يت (2)
 من باجتالبها حكم لم: قلت فإن .المديد من وفاعالتن البسيط، من لنومستفع الطويل، من فمفاعيلن إليها، المختلف

 وهي االستعمال، هي إنما االجتالب فائدة أن األول: بوجهين عنه الصفاقسي أجاب: قلت العكس؟ دون هنا إلى هناك
 المختلف دائرة في الدائرة هذه أجزاء كل أن الثاني. مهمل  بعضها ألن المختلف، دائرة في بخالفها مستعملة هنا كلها
 من إليها مجتلبين يكونا أن فجاز ،(وفاعلن فعولن) هو هذه في وليس المختلف دائرة في الذي: قلت العكس ، فإن دون
 التسمية، في البعض اختالف فيكفي سلم ولئن. واحدة دائرة من يكون أن االجتالب في يشترط ال إذ المتفق، دائرة
 وإما المانعية، إما األمرين، أحد االستدالل من مرادنا بأن عنه يجاب أن ويمكن: )قال ثم أيضاا  الصفاقسي أورده: قلت

 31الرامزة  خبايا على الغامزة الترجيح ، ينظر : العيون انتفاء انتفائها من يلزم وال المانعية ينفي إنما ذكرتموه وما الترجيح،
م يِ  ِمن   يالع و افِ  ُمج د دُ  ، ون ظ مُ 745، وينظر : العروض البن جني   ، وتاج العروس ) جلب ( . 73و الق و اِفي  الع ُروضِ  ر س 

 31الرامزة  خبايا على الغامزة فيها، ينظر : العيون مهمل وال مستعمل، كلها أبحر ثالثة على قال الدماميني : تشتمل (3)
. 
 ومنه قول بعض المولدين : (4)

 لبين غربانُ لقد شاقتك في األحداج أضعاُن      كما شاقتك يوم ا
 وقول اآلخر : 

 أما في الست  والستين من داع     إلى العقبى بلى لو كان لي عقلُ 
 . 14ينظر: محيط دائرة 

 ومنه قولهم : (5)
 إن ليلي طال والليل قصيُر   طال حتى كاد صب ح  ال ينيرُ 

 . 14ينظر: محيط الدائرة 
 ُغي ر للتصريع فحسب ، لكن هذا ال يتوجه في قول اآلخر : قد يصح  هذا على ما تقدم لجعله على معروف الوزن (6)
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 الثالث : مفعوالت مسدساا ويفك من ثاني مفاعيلن أول الهزج وشاهده :
 ـقالـــــــــــت جـــــــــــارتي لمـــــــــــا رأت وشـــــــــــك الـــــــــــ

 ثــــــــــل لفــــــــــح النــــــــــارِ نــــــــــوى فــــــــــي القلــــــــــب م  

   
 وسبب إهماله حله من وسط الوتد .

 (1)الرابعة : دائرة المجتلب
 :(2)عشروأوزانها المهملة أربعة 

 األول : أصل السريع ، وشاهده :
ــــــــــ ــــــــــد علقتهــــــــــا : مــــــــــا هــــــــــذا الغ ــــــــــت وق  ـقال

 رام الـــــــــــــذي تشـــــــــــــكو إلينـــــــــــــا مقتـــــــــــــولــــــــــــــ  

   
 وشاهده :، الثاني : أصل المنسرح 

 دهِ مــــــــا بــــــــال عينــــــــي كــــــــالقطر فــــــــي جــــــــو 

 ان ذكــــــــــــــرت أو كـــــــــــــــالوا بـــــــــــــــدا لمســـــــــــــــبل  

   
 :الثالث : أصل المضارع ، وشاهده 

 ـإذا مــــــــــا مــــــــــاس القضــــــــــيب علــــــــــى دعــــــــــص الــــــــــ
 ســـــــــــــبا عقلــــــــــــــيالركــــــــــــــام نقـــــــــــــا المنهـــــــــــــال   

   
 وشاهده :، المقتضب  أصلالرابع : 

ـــــــــــر   لمـــــــــــا ـــــــــــدار مـــــــــــن مخب   كــــــــــــر ت مـــــــــــا بال
ــــــــــــــنا ن   ــــــــــــــدار عــــــــــــــن ســــــــــــــكانهاـ  ســــــــــــــتخبر ال

   
 اهده : وش،  (3)الخامس : أصل المجتث 

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا الئمـــــــــــــــــي دع مالمـــــــــــــــــي والعتاب  ي

 لـــــــــــي صـــــــــــوابا ض  لــــــــــــُمملـــــــــــيس المـــــــــــالم ا  

   
                                                                                                                                                         

 يا خليلي  اعذراني إنني من    حب سلمى في اكتئاب وانتحابِ 
 وقول اآلخر : 

 رب  ليل  أخمد األنوار إال     نور  ثغر  أو ُمدام  أو نِدامِ 
 قد نعمنا بدياجيه إلى أن    ُسل  سيُف الصبح من غمد الظالمِ 

 . 14الدائرة  ينظر: محيط
الكثرة ، ينظر : العروض البن  وهو الجلب من مأخوذ أبحرها، لكثرة المجتلب بدائرة الرابعة الدائرة قيل : سمى (1)

م يِ  ِمن   الع و اِفي ُمج د دُ  ، ون ظ مُ 745جني   ، وتاج العروس ) جلب ( .77و الق و اِفي  الع ُروضِ  ر س 
 سبق :  كما فثالثة المهملة لهذه الدائرة فقط ، فقال : أما أورد الدماميني ثالثة بحور مهملة (2)

  ومثلها ، (لن  مستفع فاعالتن فاعالتن) وزنه بحر األول البحر
 ومثلها .( التن  فاع مفاعيلن ) وزنه بحر المهمل : الثاني والبحر
 . 33الرامزة  خبايا على الغامزة لعيونومثلها ، ينظر : ا( مفاعيلن  مفاعيلن التن فاع ) وزنه : بحر المهمل الثالث والبحر

 شذ  استعمال هذا البحر تاماا ومن ذلك قوله : (3)

 يا من على الحب يـ ل ِحي مستهاما    ال تـ ل ِحني إن  مثلي لن ُيالما
 . 21ينظر : محيط الدائرة 
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 المنسرح ، وشاهده : السادس : مجزوء
 إن الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذري  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ  ال يرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي إن      لمن

   
 السابع : مشطوره ، وشاهده :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  إن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قلن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يقب  ل

   
 وشاهده :، المقتضب سالماا  وءالثامن : مجز 
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــــاد   ن  مــــــــــــــــــــا م   ة  ل ــــــــــــــــــــن قِ ِم

 الجائـــــــــــــــــــــــــــــــــد المكثـــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  مثـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

   
،  (1)التاسع : فاعالتن فاعالتن مستفع لن ، مرتين ويفك من أول ثاني سببي مستفعلن أول السريع

 : (2)وشاهده 
ــــــــــا لســــــــــلمى فــــــــــي البرايــــــــــا مــــــــــن شــــــــــبه  م

 ال وال البــــــــــــــــــدر المنيــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــتكمل  

   
العجم كثيراا بخبن أجزائه كلها ، وسبب  ويسمى عندهم بحراا جديداا وغريباا ، وقد نظم منه شعر

 الرمل . وءأنه عند جزءه يلتبس بمجز إهماله 

                                                 

البحور الثالثة المهملة في  هو أول، و  22هو المتئد وهو الجديد عند الفرس ، ينظر : محيط الدائرة  هذا البحر (1)
 الجزء هو الذي( مفعوالت  ) من( الت  ) مكان ألنه الوتد في مفروقة فيه( لن  مستفع)هذه الدائرة عند الدماميني ، و 

 شعر من وبيته شيئاا، عليه العرب تضع قال : ولم .عينه .. من( لن  مستفع ) ابتداء ألن وذلك السريع ، بحر من الثالث
 :المولدين

 ِلســـــــــــــلمى فـــــــــــــي البرايـــــــــــــا مـــــــــــــن ُمشـــــــــــــبه   مـــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــــــتكملُ  ــــــــــــــــــــــــــــر الُمس  ــــــــــــــــــــــــــــدُر المني  ال و ال الب
   

العروض  في الوتد المفروقة( لن  مستفع ) وقوع من تم لو عليه يلزم ما اطراحه سبب أن الزجاج وزعم : )الصفاقسي  قال
الصفاقسي  قال. تاماا  لسريعا يجيء لم ولهذا ضعيفة ، المفروق الوتد مع واألسباب عمدة ، ألنها عندهم مجتنب وهو ،
 بأن الحكم أبو واعترضه: قال . الرمل  بمجزوء اللتبس جزيء لو أنه وتمامه كذلك ، السريع في عليه الالزم: وأقول : 

 بأن الصفاقسي ووهمه. المتحرك  على الوقف للزوم بل المفروق الوتد مع األسباب لضعف ليس السريع تام اطراحهم
البيت  حشو في ألنها آخرها تحرك فيمتنع وقف محل ليست والعروض الضرب ، تمام ال العروض تمام علل إنما الزجاج

 . 33الرامزة  خبايا على الغامزة ينظر : العيون .
 ، ومنه قول اآلخر : 22ينظر : محيط الدائرة  (2)

 كن ألخالق التصابي مستمريا    وألحوال الشباب مستحليا
 . 22ينظر : محيط الدائرة 
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أول السريع  ب[3أ/3]العاشر : مفاعيلن مفاعيلن فاع التن مرتين ، ويفك من أول وتد مستفعلن 
 :(2)وشاهده  (1)

 او ءلقــــــــــــد ناديــــــــــــت أقوامــــــــــــاا حــــــــــــين جــــــــــــا
 ومــــــــــا بالســــــــــمع مــــــــــن وقــــــــــر  لــــــــــو أجــــــــــابوا  

   
وسبب ،  لكن بزحافات وعلل ويسمى عندهم قريبا، العجم كثيراا  اءظم منه شعر ودرج على الن

 الهزج .إهماله التباس مجزؤه بمجزوء 
 (3)عشر : فاع التن مفاعيلن مفاعيلن مرتين ، ويفك من أول وتد مفعوالت في السريع الحادي

(4)وشاهده 
 : 

 مــــــــــن مجيــــــــــري مـــــــــــن األشــــــــــجان والكـــــــــــربِ 

ــــــــــــيز مــــــــــــن م   ــــــــــــا (5)يل ــــــــــــن اإلبعــــــــــــاد ب  لقرب ِ م

   
 ويسمى عندهم مشاكالا.

 الثاني عشر : مفعوالُت مفعوالتن مفاعيل ، ويفك من ثاني وتد مستفعلن أول السريع وشاهده :
 ـدمعي في لوم جسمي ع قد أسبلتُ 

 لى هند وسلمى والركب موقوفُ ـ  
   

 وسبب إهماله حله من وسط وتد .

                                                 

البحور الثالثة المهملة في  هو ثاني، و  22هو المنسرد ، وهو القريب عند الفرس : ينظر : محيط الدائرة  هذا البحر (1)
ومثلها والصحح أنه ) مفاعيلن مفاعيلن فاِع ( التن  فاع مفاعيلن ) هذه الدائرة عند الدماميني ، وجاء في المطبوع أن وزنه

 :المولدين قول من وبيته المفروق، الوتد أول من ابتداءها ؛ ألن الوتد روقةمف هذه( التن  فاع ) قال : و التن ( ،
ــــــــــــــــاا حــــــــــــــــين جــــــــــــــــابوا ــــــــــــــــد ناديــــــــــــــــُت أقوام  لق

ـــــــــــــــو أجـــــــــــــــابوا   ـــــــــــــــن و ق ـــــــــــــــر  ل ـــــــــــــــا بالســـــــــــــــمع ِم  وم
   

 .الهزج  بمجزوء لتبس ال جزيء لو أنه وتمامه فيه ، ما وفيه تقدم ، بما اطراحه الزجاج وعلل: الصفاقسي قال
 . 33الرامزة  خبايا على مزةالغا ينظر : العيون

 ، برواية : من وفر ، وعلى هذا الوزن قول اآلخر :  22ينظر : محيط الدائرة (2)
 على العقل فعول  في كل شاِن      وداني كل  ما شئت أن تداني

 . 22ينظر : محيط الدائرة 
البحور الثالثة المهملة  هو ثالث، و  22هو المطرد ، وهو المشاكل عند الفرس ينظر : محيط الدائرة   هذا البحر (3)

 علة وال مفروق ، وتد أول من ؛ النفكاكها الوتد مفروقة هذه( التن  فاع ) في هذه الدائرة عند الدماميني ، قال : و
 :المحدثين  قول من وبيته السماع ، عدم إال مجزوء وال تاماا  ال الطراحه

 م ـــــــــــــن ُمجبـــــــــــــري مـــــــــــــن األشـــــــــــــجاِن والكـــــــــــــربِ 
 اإلبعـــــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــالُقربِ  مـــــــــــــــــــن ُمـــــــــــــــــــديلي مـــــــــــــــــــن  

   
 . 33الرامزة  خبايا على الغامزة ينظر : العيون

 .، برواية : محيري  22ينظر : محيط الدائرة  (4)
 مديلي ، ينظر : العيون:: مزيلي ، وفي العيون الغامزة  22وفي ينظر : محيط الدائرة هكذا ورد في المخطوط  (5)

 . 33الرامزة  خبايا على الغامزة
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ويفك من آخر وتد مفعوالت في السريع الثالث عشر : مفاعيل مفعوالُت مفعوالتن مرتين ، 
 وشاهده :

ــــــــــــــي بعــــــــــــــ ــــــــــــــي أنكرتن ـــــــــــــــ  إذا مــــــــــــــا رأتن  د ال

ـــــــــــل     ـــــــــــدهرِ ـ ـــــــــــديم ال ـــــــــــي ق ـــــــــــا ف  ذي كـــــــــــان من

   
 إهماله ما تقدم في الذي قبله .وسبب 

الرابع عشر : مفعوالتن مفاعيل مفعوالت مرتين ، ويفك من ثاني وتد مستفعلن الثاني في السريع 
 وشاهده :

 ـ  الغرير األغيني الغزال اأضن قد
  

 الباعِ  الطويلُ  المليحُ  اسُ المي   دُ ـ
   

 .قبله  وسبب إهماله ما تقدم في اللذينِ 
 (1)الخامسة : دائرة المتفق

 : (2)واثنان على مذهب األخفش، وأوزانها المهملة ثالثة على مذهب الخليل 
 ، وشاهده :(3)األول : مجزوء المتقارب 

 الفؤادا فشك   جفونِ ـ     ـ      ال مِ رماني بسه   غزال  
 : وشاهده، ويفك من ثاني فعولن ، (4) مفعولُ الثاني : 

 شـإما خليلي فإني عليه 
 المحاماتِ  شديد   رفيق   فيق  ـ  

   
 ه من وسط الوتد .وسبب إهماله حل  

 ل سبب فعولن وشاهده:من أو   ويفك  ، الثالث : فاعلن ثمانياا 
 سالماا غانماا  جاءنا عامر  

 

 ما كان ما كان من عامر ِ  بعد
   

وغير ذلك ، ، وبركض الخيل ، وخبباا ، متداركاا : ويسمى عندهم ، وهذا هو المختلف فيه 
 عند المتأخرين استعماله .  واألصح  

                                                 

 . 44الرامزة  خبايا على الغامزة أجزائها ، ينظر : العيون التفاق المتفق بدائرة الدائرة هذه سميت قيل : (1)
 وزنه عند األخفش على خالف في ذلك بحر منه المتقارب ، ويخرج وهو مستعمل واحد بحر الخليل عند ألن فيها (2)
والمخترع ؛ ألجل ذلك  والمحدث بالمتدارك ، يفسم المحدثون ، واستدركه الخليل يذكره ولم مرات ، ثماني( فاعلن)

 اختلف عدد المهمالت في هذه الدائرة بينهما .
 الغامزة مهمل ، ينظر : العيون واآلخر مستعمل أحدهما بحران إال منها يخرج ال المتفق وقد ذهب الدماميني أن دائرة

 . 41الرامزة  خبايا على
ي الشعر العربي ، فقد ورد في شعر الشعراء كثيرا كما هو عند الصولي مجزوء المتقارب ليس من مهمالت البحور ف (3)

 وابن الرومي وغيرهما .
 أي إنه يتكون من تكرار مفعوُل أربع مرات في كل شطر . (4)
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 به . واهلل أعلم . ن يعتد  سماعه عم   له إال عدمُ  ة  ال عل  ،  ةا عل   ما لم أذكر إلهمالهِ  واعلم أن  
 .أ[4ب/3] أردناه والحمد هلل في مبدأه ومنتهاه وهذا آخر ما 

 .وصلى اهلل على أشرف األحباب وآله وسائر األصحاب آمين 
 

 ثبت مصادر البحث ومراجعه
 الدين خير ، والمستشرقين والمستعربين العرب من والنساء الرجال ألشهر تراجم قاموس األعالم .7

 .7213( مايو) أيار الخامسة بعةللماليين ، الط العلم دار الزركلي

 512 سنة المتوفى السمعاني التميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد سعد أبي لإلمام األنساب .2
 . الجنان ، دار الثقافية واألبحاث الخدمات ، مركز البارودي عمر اهلل عبد وتعليق تقديم هـ ،

 عبداهلل بن الفنون ، مصطفىو  الكتب أسامي عن الظنون إيضاح المكنون في الذيل على كشف .3
 ، بيروت . 7222 – 7473العلمية ،  الكتب دار ، الناشر الحنفي الرومي القسطنطيني

 الملق ب ، الفيض أبو الحسيني الرز اق عبد بن محم د بن القاموس ، محم د جواهر تاج العروس من .4
 الهداية . المحققين ، دار من مجموعة الز بيدي ، تحقيق ، بمرتضى

عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار )المتوفى : ،  البشر في تاريخ القرن الثالث عشر حلية .5
 ، بعناية محمد بهجة البيطار ، دمشق  هـ(7335

، محمد بم خليل بن علي أبو الفضل الحسيني المرادي سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  .1
 هـ . 7337هـ ، والجزء الرابع في بوالق  7227، طبعت األجزاء الثالثة األولى في استانبول 

 العلمية  الكتب الدمشقي ، دار العكري أحمد بن الحي ذهب ، عبد من أخبار في الذهب شذرات .1
 الجبرتي ، دار حسن بن الرحمن واألخبار ( ، عبد التراجم في اآلثار عجائب )تاريخ عجائب اآلثار .1

 بيروت . – الجيل
م ، 7211هـ 7431 -الكويت  -جني النحوي ، دار القلم أبي الفتح عثمان بن العروض ،  .2

 . الطبعة : األولى ، تحقيق : د أحمد فوزي الهيب
 .7211، ابن الدماميني ،  الرامزة خبايا على الغامزة العيون .73
 هـ، 7421 سنة من شعبان غرة حتى كامل وهو الحديث، أهل ملتقى ، صنعه فهرس األزهرية .77

 .الموسيقى مخطوطات منه ُحِذفت دم ، وق 2331/ 1/ 25 الموافق
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 عبد بن الحي والمسلسالت ، عبد والمشيخات المعاجم ومعجم واألثبات فهرس الفهارس .72
 . 7212 ، 2بيروت ، ط – اإلسالمي الغرب عباس ، دار الكتاني ، تحقيق : إحسان الكبير

  فهرس مخطوطات المسجد النبوي .73
 م .7151محيط الدائرة في علمي العروض والقافية ، ، بيروت  .74
 النجفي . المرعشي العظمى اهلل آية مكتبة منشورات ، سركيس ، اليان معجم المطبوعات .75
وسراج األدباء  ، حازم القرطاجني ، تقديم وتحقيق : محمد الحبيب ابن الخوجة  منهاج البلغاء .71

 .7211، دار الكتب الشرقية ، تونس ، 
المطبوعات الجامعية ، حلب ، سيقا الشعر العربي ، محمود فاخوري ، مديرية الكتب و مو  .71

7221. 

 .7211، مطبعة التقدم ، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ الطنطاوي  .71
م يِ  ِمن   الع و اِفي ُمج د دُ  ن ظ مُ  .72  الشنقيطي . العلوي عبداهلل بن و الق و اِفي ، محمد الع ُروضِ  ر س 

 ، محمد ( مرائي السا صبحي الشيخ ثبت وهو) الرحمن عبد أبي شيخنا أسانيد في المنان نعمة .23
 البغدادي . القرشي داوود بن غازي بن

 وكالة بعناية البغدادي ، طبع باشا المصنفين ، إسماعيل وآثار المؤلفين أسماء في العارفين هدية .27
 إحياء دار باالوفست طبعه أعادت، 7257 سنه استانبول البهية مطبعتها في الجليلة المعارف
 لبنان . – بيروت العربي التراث


