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والكيفي للعروض، ومشكلة الدراسة يف  هنض هذا البحث مبقدمة وثالثة مباحث وخامتة، أما املقدمة فقد أبرزت أمهية البحث يف إبراز البعدين: الكمي  :الملخص
العلل اليت تنتمي    وجود مصطلحات عروضية ألنواع العلل دون النظر إىل القاسم املشرتك بينها، وأهداف الدراسة: مثل: تقليص عدد )العلل( من خالل اجلمع بني

طعي الذي يهتم ابلكشف عن بعدين مهمني: مها البعد الكمي والبعد الكيفي  إىل القانون الصويت نفسه، واملنهج املتبع يف الدراسة: وهو منهج العروض الرقمي املق
الكيفي للمقاطع الصوتية املكونة للنوى اإليقاعية يف التفعيالت الشعرية  -درست يف املبحث األول البعدين: الكمي .للمقاطع الصوتية، وأهم الدراسات السابقة

ة املقتصرة على التغري الكمي، وعلل الزايدة اليت اجتمع فيها التغري الكمي والكيفي. مث بينت يف املبحث الثاين  يف علل الزايدة الشعرية، وفرقت بني علل الزايد
كاجتماع علتني معا، أو اجتماع علة    -اجتماع التغري الكمي والكيفي يف علل النقص كافة ضمن أربع جمموعات. وعنيت يف املبحث الثالث بدراسة العلل املركبة

.حيث الكم والكيف، وسعيت إىل صياغة معيار عام حيكم قبول هذه العلل أو استهجان بعضها من -وزحاف

 الَعروض، العلل، الزحافات، املقطع الصويت، اخلليل بن أمحد الفراهيديالكلمات املفتاحية: 

Abstract
This research includes an introduction, three sections and a conclusion. The introduction highlights the significance of the 

study: highlighting the quantitative and the qualitative dimensions of prosodic analysis, the problem of the study: the terms 

describing prosodic variations without considering what they share in common, the objectives of the study: reducing the 

number of ʿilal by grouping the ones that belong to the same phonemic law, the methodology: the digital syllabification 

technique that addresses both the quantitative and the qualitative dimensions of phonemic syllables, and a review of 

relevant literature.  The first section addresses the quantitative as well as the qualitative dimensions of the phonemic 
syllables that make up the rhythmic nuclei in verse foot as represented in the poetic major variation of addition.  It also 

distinguishes between the ʿilal of addition that are limited to the quantitative change and those in which there are both 

quantitative and qualitative changes. The second section classifies the types of quantitative and qualitative change 

combinations in ʿilal of addition into four categories. The third section is concerned with studying compound ʿilal- such 

as the occurrence of two major variations at the same time, or the occurrence of a major variation and a minor variation 

(ziḥāfāt)- in terms of quantity and quality, and seeks to reach a general criterion that governs the harmony and cacophony 

of these ʿilal. 

Keywords: Prosody, ʿilal, ziḥāfāt, syllabification, Khalil Bin Ahmad Al Farahidi
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ح بعضها الستحسان وقبول بعض العلل الشعرية من جهة، واستقبا 
أو رفضها لغياب هذا املعيار عنها على الرغم من ذكر العروضيني  

 هلا من جهة أخرى؟ 
والكيفي   الكمي  البعدين:  إبراز  يف:  الدراسة  هذه  أمهية  تتلخص 
لعروض الشعر العريب. وسد الثغرة من خالل إبراز البعدين: الكمي 

لكمية والكيفي يف العلل الشعرية كافة. والتأكد من صحة النظرية ا
التفسريات   بعض  عن  القناع  وكشف  العريب،  العروض  تفسري  يف 
العلمية   املشكالت  بعض  وحل  العريب،  الشعر  لعروض  القاصرة 
حكمان  ومها  بعضها،  واستقباح  العلل  بعض  استحسان  مثل: 
انطباعيان حيتاجان إىل سند علمي، فضال عن تقدمي إضافة علمية  

 .جديدة
روض الرقمي القائم على دراسة سأتبع يف هذه الدراسة منهج الع

الشعرية   للتفعيالت  املكونة  اإليقاعية  للنوى  اهلندسية  التشكيالت 
على مستوى املقاطع الصوتية، وليس أعداد احلروف كما هو شائع  
الطريقة   هذه  تعد  وال  التقليدية.  الرقمية  العروضية  الدراسات  يف 

واي يف  بديال للعروض اخلليلي، فالعروض اخلليلي حاضر حضورا ق
هلذه   الرقمية  ابملنظومات  االستعانة  يتم  لكن  الرقمي،  العروض 
فحسب،  الصوتية  املقاطع  هندسة  نظام  عن  للكشف  التفعيالت 
الصريف  امليزان  حبروف  املصوغة  التفعيلة  يف  مجايل كامن  بعد  وهو 
)فعل( وزايداهتا، إال أنه ال يظهر يف املستوى البصري، ألهنا حروف  

 .واألواتد ككلمة واحدةتكتب هبا األسباب 
سابقة:   دراسة  من  فمقتبسة  رقميا  التفعيالت  ترميز  قواعد  أما 
قواعد   أرست  العريب(  الشعر  حبور  يف  اإليقاعية  )النوى  بعنوان 

 العروض الرقمي املقطعي على النحو اآليت: 
  :أوال: تتكون التفعيالت من أربع نوى إيقاعية وهي

يني: األول مقطع قصري  لوتد اجملموع: يتكون من مقطعني صوتا •
 .2مفتوح، والثاين: قصري مغلق أو طويل مفتوح. يرمز له ابلرقم  

الوتد املفروق: يتكون من مقطعني صوتيني: أوهلما قصري مغلق   •
 .2أو طويل مفتوح، واثنيهما قصري مفتوح، يرمز له ابلرقم  

السبب اخلفيف: يتكون من مقطع صويت واحد قصري مغلق أو   •
 .1مفتوح. يرمز له ابلرقم  طويل 

السبب الثقيل: يتكون من مقطعني صوتيني قصريين مفتوحني،   •
 .2يرمز له ابلرقم  

يف حال وجود سببني متتاليني قبل الوتد أو بعده ضمن حّدي   •
التفعيلة يتم مجع مقاطعهما: مثال: الفاصلة الصغرى يف  

)متفاعلن( تتكون من سببني: ثقيل فخفيف، يرمز هلما ابلرقم  
  (1+2) أي 3

رمز به لكل من: )الوتد اجملموع،  2يلحظ أن الرقم  :ملحوظة
الباحث  اعتماد  إىل  يرجع  وهذا  الثقيل(  والسبب  املفروق،  والوتد 
النوى  هلذه  املكونة  الصوتية  املقاطع  عدد  هو  واحدا:  معيارا 

 (1). اإليقاعية

  :اثنيا: مكوانت التفعيالت الشعرية
 فعولن: تتكون من: )وتد جمموع: فعو/ وسبب خفيف: لن(  •

 ( 1،2: ) ورمزها
 فاعلن: تتكون من: )سبب خفيف: فا/ ووتد جمموع: علن(  •

 ( 2،1: ) ورمزها   
خفيفني:   • وسببني   / مفا  جمموع:  )وتد  من:  تتكون  مفاعيلن: 

 ( 2،2ها: ) ورمز  عيلن(
مفا  • جمموع:  من:)وتد  تتكون  َعَل    مفاعلنت:  ثقيل:  وسببني:   /

  (3،2:) ورمزها تن(فخفيف: 
متفاعلن: تتكون من :)سببني: ثقيل: ُمَت / فخفيف: فا / ووتد   •

  (2،3: ) ورمزها علن(جمموع: 
مستفعلن: تتكون من: )سببني خفيفني: مستْف / ووتد جمموع:   •

 ( 2،2ورمزها: )  .علن(
مفروق:   • /ووتد  مْس  خفيف:  )سبب  من:  تتكون  لن:  مستفع 

 ( 1،2،1ورمزها: )   .ع / وسبب خفيف: لْن(تفْ 
فاعالتن: تتكون من: )سبب خفيف: فا / ووتد جمموع: عال /   •

 ( 1،2،1ورمزها )  .وسبب خفيف: تن(
فاع التن: تتكون من: )وتد مفروق: فاع / وسببني خفيفني: ال   •

 ( 2،2ورمزها: ) .تن(
مفروق:   • / ووتد  مفعو  خفيفني:  )سببني  من:  تتكون  مفعوالت: 

 ( 2،2ورمزها ) .الت(
يلحظ أن بعض التفعيالت أخذت الرتميز نفسه، ذلك ألن 
التفعيلة،   نطاق  ضمن  اإلنشادي  الوقف  مواضع  يبني  الرتميز  هذا 
أو   صويت،  )مقطع  بعد  أتيت  األوىل  الوقفة  أن  يعين  األول  فالرقم 
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ث أو  صوتيني،  التشابه مقطعني  مما كشف عن وجه  مقاطع(.  الثة 
وأعطى   املختلفة.  التفعيالت  بني  اإلنشادي  األداء  مستوى  على 

 (2). تفسريا للجمع بينها يف البيت الشعري نفسه
يف  الصويت  املقطع  مصطلح  سابقة  دراسة  يف  الباحث  وظف 
نوع   يف  منها  خمتلفة  أنواع  بني  مجع  والعلل، كما  الزحافات  دراسة 

ال غرو يف أن   (3)اق حتول مقطعي واحد عليها مجيعا واحد النطب
تلك الدراسة دراسة كمية للزحافات والعلل، لكن التغذية الراجعة 

اللغوي   (4) الكمي  البعدين  بني  اجلمع  ضرورة  إىل  الباحَث  نبهت 
 .والكيفي الرقمي

دراسته  يف  املنهج  هذا  الباحث  تبين  إىل  اإلشارة  جتدر 
سابقة   دراسة  يف  الشعرية  يف هذه    (5)للزحافات  أعمل  سوف  لذا 

الدراسة على استكمال املشروع الذي بدأته وتطبيق املنهج نفسه  
 يف دراسة العلل الشعرية. 

 املبحث األول: علل الزايدة 

 :  تقتصر علل الزايدة على منطني

األول: ويتمثل يف زايدة مقطع صويت )قصري مغلق أو  النمط  ▪
 .مقطع طويل مفتوح(، وعرف بعلة الرتفيل

النمط الثاين: ويتمثل يف زايدة صامت على املقطع الطويل  ▪
املفتوح يف آخر التفعيلة فيتحول إىل مقطع طويل مغلق، ويقع  

 (6).يف علتني مها التذييل والتسبيغ
 (7)املطلب األول: الرتفيل 

 علة الرتفيل 1 جدول
 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة  الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية 

 (3،   1) فَْاِعاَلْتُنْ  (2،   1) فَْاِعُلنْ 

 (3،   3) ُمتَ َفْاِعاَلْتُنْ  (2،   3) ُمتَ َفْاِعُلنْ 

 :املسألة األوىل: ترفيل تفعيلة )فَْاِعُلْن( 
   الشاعر:كقول 

 ( 8)َدْاُر ُسْعَدْى بِشْحِر ُعَمْاِن / َقْد َكَسْاَهْا الِبَلْى اْلَمَلَوْانِ                 
 فَْاِعُلْن / فَْاِعُلْن/ َفِعالتُْن)ترفيل( // فَْاِعُلْن/ فَْاِعُلْن/ َفِعالتُْن)ترفيل( 

(1  ،2( )1   ،2( )1   ،3 ( // )1  ،2 ( )1  ،2( )1  ،3 ) 
 

يتلخص التغري الكمي يف تفعيلة )فَْاِعُلْن( بعد دخول علة الرتفيل عليها يف زايدة   •
مقطع صويت )قصري مغلق أو مقطع طويل مفتوح( يف آخر التفعيلة فأصبحت  

  .)فَْاِعاَلْتُْن(
)فَْاِعُلْن( تتكون  أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ حيث إن تفعيلة  •

من مقطع صويت واحد هو )فَْا( ومن مقطعني صوتني مها )ِعُلْن( ميثالن الوتد  
(. وبعد دخول علة الرتفيل على تفعيلة   2،  1اجملموع، لذا يرمز هلا رقميا ب ) 

)فَْاِعُلْن( غدت تتكون من مقطع صويت واحد هو )فَْا( ومن ثالثة مقاطع صوتية  
(  3،  1ل الوتد اجملموع ومقطعا زائدا، لذا يرمز هلا رقميا ب ) هي )ِعاَلْتُْن( متث

 كيفي.  -أي أن التغري كمي

 )ُمتَ َفْاِعُلْن(:  املسألة الثانية: ترفيل تفعيلة

   الشاعر:كقول 
ْيِف اَتِْمرْ                (9)َوَغَرْرَتيِنْ َوَزَعْمَت أَنََّك اَلِْبٌن يفْ الصَّ

َفْاِعاَلْتُْن )إضمار+ ترفيل(   ُمتَ َفْاِعُلْن / ُمتَ َفْاِعُلْن // ُمتَ َفْاِعُلْن / ُمت ْ
(3  ،2( )3   ،2 ( //)3  ،2( )2  ،3  ) 

علة  • دخول  بعد  )ُمتَ َفْاِعُلْن(  تفعيلة  يف  الكمي  التغري    يتلخص 
الرتفيل عليها يف زايدة مقطع صويت )قصري مغلق أو مقطع طويل  

  .مفتوح( يف آخر التفعيلة فأصبحت )ُمتَ َفْاِعاَلُْتْن(
تفعيلة   • إن  حيث  ملحوظ  تغري  طرأ  فقد  الكيفية  الناحية  من  أما 

متثل   )ُمتَ َفْا(  هي  صوتية  مقاطع  ثالثة  من  تتكون  )ُمتَ َفْاِعُلْن( 
ن مقطعني صوتني مها )ِعُلْن( ميثالن  السببني: الثقيل فاخلفيف، وم

(. بعد دخول علة    2،    3الوتد اجملموع، لذا يرمز هلا رقميا ب )  
مقاطع   ثالثة  من  تتكون  غدت  )ُمتَ َفْاِعُلْن(  تفعيلة  على  الرتفيل 
ثالثة   ومن  فاخلفيف،  الثقيل  السببني:  متثل  )ُمتَ َفْا(  هي  صوتية 

جملموع ومقطعا زائدا، لذا  مقاطع صوتية هي )ِعاَلُْتْن( متثل الوتد ا
 كيفي.  –( أي أن التغري كمي  3،   3يرمز هلا رقميا ب )  

   (10)املطلب الثاين: التذييل 
 علة التذييل 2جدول 

 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية

 (2،   2) ُمْستَ ْفِعاَلْنْ  (2،   2) ُمْستَ ْفِعُلنْ 

 (2،   1) فَْاِعاَلْنْ  (2،   1) فَْاِعُلنْ 

 (2،   3) ُمتَ َفْاِعاَلْنْ  (2،   3) ُمتَ َفْاِعُلنْ 

  :املسألة األوىل: تذييل تفعيلة )ُمْستَ ْفِعُلْن(
   كقول الشاعر:

ْ َذمَمْنَاْ َعَلْى َماْ خيّ َلْت // َسْعَد ْبَن زَْيٍد َوَعْمراً ِمْن مَتِْيمْ   (11)ِإَّنَّ
 ُمْستَ ْفِعُلْن/ فَْاِعُلْن/ ُمْستَ ْفِعُلْن // ُمْستَ ْفِعُلْن/ فَْاِعُلْن/ ُمْستَ ْفِعاْلْن )تذييل( 

47



 

 

(2 ، 2( )1   ،2( )2   ،2( // )2   ،2( )1   ،2 ( )2  ،2 ) 
علة   • دخول  بعد  )ُمْستَ ْفعُِلْن(  تفعيلة  يف  الكمي  التغري  يتلخص 

يف   املفتوح  الطويل  املقطع  على  صامت  زايدة  يف  عليها  التذييل 
فأصبحت   مغلق  طويل  مقطع  إىل  فيتحول  التفعيلة  آخر 

  .)ُمْستَ ْفِعاَلْْن(
فلم • الكيفية  الناحية  من  إن    أما  حيث  ملحوظ،  تغري  أي  يطرأ 

)ُمْسَتْف(   مها  صوتيني  مقطعني  من  تتكون  )ُمْستَ ْفعُِلْن(  تفعيلة 
ميثالن   )ِعُلْن(  مها  صوتني  مقطعني  ومن  خفيفني،  سببني  ميثالن 

ب   رقميا  هلا  يرمز  لذا  اجملموع،  علة  ( 2  ، 2) الوتد  دخول  بعد   .
مق من  تتكون  غدت  )ُمْستَ ْفعُِلْن(  تفعيلة  على  طعني  التذييل 

مقطعني   ومن  خفيفني،  سببني  ميثالن  )ُمْسَتْف(  مها  صوتيني 
لذا يرمز    زائدا،صوتني مها )ِعاَلْْن( ميثالن الوتد اجملموع وصامتا  

ب   رقميا  املستوى    2  ،2)هلا  يف  التغري  ينحصر  أيضا، وعليه   )
 الكمي فحسب.

 املسألة الثانية: تذييل تفعيلة )فَْاِعُلْن(:  
    كقول الشاعر:  

ُهْورْ               َهاْ الدُّ َفَرْت // أَْم زُبُ ْوٌر ََمَت ْ  ( 12)َهِذِه َدْارُُهْم أَق ْ
 فَْاِعُلْن / فَْاِعاَلْْن)تذييل( /  فَْاِعُلنْ //  فَْاِعُلنْ  /فَْاِعُلنْ  /فَْاِعُلنْ 

(1 ، 2( )1   ،2( )1   ،2( // )1   ،2( )1   ،2 ( )1  ،2 ) 

علة   • دخول  بعد  )فَْاِعُلْن(  تفعيلة  يف  الكمي  التغري  يتلخص 
التذييل عليها يف زايدة صامت على املقطع الطويل املفتوح يف 
فأصبحت   مغلق  طويل  مقطع  إىل  فيتحول  التفعيلة  آخر 

 )فَْاِعاَلْْن(.  
إن  • حيث  ملحوظ  تغري  أي  يطرأ  فلم  الكيفية  الناحية  من  أما 

مقطع صويت واحد )فَْا( ميثل السبب   تفعيلة )فَْاِعُلْن( تتكون من
اخلفيف، ومن مقطعني صوتني مها )ِعُلْن( ميثالن الوتد اجملموع، 

رقميا ب   علة التذييل على  (2  ، 1)لذا يرمز هلا  دخول  . بعد 
تفعيلة )فَْاِعُلْن( غدت تتكون من مقطع صويت واحد )فَْا( ميثل  

ثالن الوتد  السبب اخلفيف، ومن مقطعني صوتني مها )ِعاَلْْن( مي
وصامتا   ب    زائدا،اجملموع  رقميا  هلا  يرمز  أيضا،    (2  ، 1)لذا 

 . وعليه ينحصر التغري يف املستوى الكمي فحسب

 املسألة الثالثة: تذييل تفعيلة )ُمتَ َفْاِعُلْن(:  

 كقول الشاعر:  
  (13)َجَدٌث َيُكْوُن ُمَقْاُمُه // أَبًَدا مبُْخَتِلِف الّراَِيْحْ 

 ُمتَ َفْاِعُلْن / ُمتَ َفْاِعُلْن // ُمتَ َفْاِعُلْن / ُمتَ َفْاِعاَلْْن )تذييل(  
(3  ،2( )3   ،2 ( // )3  ،2( )3   ،2 ) 

علة   • دخول  بعد  )ُمتَ َفْاِعُلْن(  تفعيلة  يف  الكمي  التغري  يتلخص 
يف  التذييل   املفتوح  الطويل  املقطع  على  صامت  زايدة  يف  عليها 

فأصبحت   مغلق،  طويل  مقطع  إىل  فيتحول  التفعيلة،  آخر 
  .)ُمتَ َفْاِعاَلْْن( 

إن   • حيث  ملحوظ،  تغري  أي  يطرأ  فلم  الكيفية  الناحية  من  أما 
)ُمتَ َفْا(   هي  صوتية  مقاطع  ثالثة  من  تتكون  )ُمتَ َفْاِعُلْن(  تفعيلة 

ل فاخلفيف، ومن مقطعني صوتني مها )ِعُلْن(  متثل السببني: الثقي
. بعد دخول  (2  ،3)ميثالن الوتد اجملموع، لذا يرمز هلا رقميا ب  

ثالثة   من  تتكون  غدت  )ُمتَ َفْاِعُلْن(  تفعيلة  على  التذييل  علة 
ومن   فاخلفيف،  الثقيل  السببني:  متثل  )ُمتَ َفْا(  هي  صوتية  مقاطع 

صوتني مها )ِعاَلْْن( ميثالن ا   زائدا، لوتد اجملموع وصامتا  مقطعني 
ب   رقميا  هلا  يرمز  يف    (2  ،3) لذا  التغري  ينحصر  وعليه  أيضا، 

  .املستوى الكمي فحسب
 املطلب الثالث: التسبيغ

 علة التسبيغ 3جدول 
 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة  الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية 

 (1 ،2 ،1) فَْاِعاَلْاتَْنْ  (1 ،2 ،1) فَْاِعاَلْتُنْ 

 املسألة األوىل: تسبيغ تفعيلة )فَْاِعاَلُْتْن(:  
 كقول الشاعر:  

َليَّ اْربَ َعا فَاْسَتْخِِبَاْ َرْْسًا بُِعْسَفْانْ   (15)اَيْ َخِلي ْ
 فَْاِعاَلْاتَْْن )تسبيغ( فَْاِعاَلْتُْن / فَْاِعاَلْتُْن // فَْاِعاَلْتُْن / 

(1  ،2   ،1 ( )1  ،2  ،1 ( // )1  ،2  ،1( )1   ،2  ،1 ) 
علة   • دخول  بعد  )فَْاِعاَلُْتْن(  تفعيلة  يف  الكمي  التغري  يتلخص 

التسبيغ عليها يف زايدة صامت على املقطع الطويل املفتوح يف  
فأصبحت   مغلق،  طويل  مقطع  إىل  فيتحول  التفعيلة  آخر 

 (.  )فَْاِعاَلْاتَْنْ 
أما من الناحية الكيفية فلم يطرأ أي تغري ملحوظ، حيث   •

مقطع صويت واحد هو )فَْا( ميثل   إن تفعيلة )فَْاِعاَلُْتْن( تتكون من 
الوتد   ميثالن  )ِعاَلْ(  مها  صوتني  مقطعني  ومن  اخلفيف،  السبب 
اخلفيف   السبب  ميثل  )ُتْن(  هو  واحد  صويت  مقطع  ومن  اجملموع، 
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ب   رقميا  هلا  يرمز  على (.  1  ،2  ،1)لذا  التسبيغ  علة  دخول  بعد 
)فَْا(   هو  واحد  صويت  مقطع  من  تتكون  غدت  )فَْاِعاَلُْتْن(  تفعيلة 
ميثل السبب اخلفيف، ومن مقطعني صوتني مها )ِعاَلْ( ميثالن الوتد  
اخلفيف   السبب  ميثل  )اتَْْن(  هو  واحد  صويت  مقطع  ومن  اجملموع، 

أيضا، وعليه ينحصر   (1  ،2  ،1)وصامتا زائدا، لذا يرمز هلا رقميا ب  
 .التغري يف املستوى الكمي فحسب

 املبحث الثاين: علل النقص: هي ستة أمناط:  
التفعيلة،  • من  األخري  املقطع  حذف  يف  يتمثل  األول:  النمط 

بعلة   ويعرف  مفتوحاً،  طويالً  أم  مغلقاً  قصرياً  أكان  سواءً 
 احلذف. 

النمط الثاين: يتمثل يف حذف مقطع قصري مفتوح من التفعيلة،   •
 عرف بعلة )القطع والتشعيث والكشف( 

التفعيلة،    • من  األخري  املقطع  حذف  يف  يتمثل  الثالث:  النمط 
عنه   التعويض  مث  مفتوحاً،  طويالً  أم  مغلقاً  قصرياً  أكان  سواءً 
التفعيلة،   آخر  يف  مغلق  طويل  مقطع  فيتشكل  صامت  بزايدة 

 القصر.رف بعلة ع
النمط الرابع: يتمثل يف حذف مقطع قصري مفتوح، والتعويض   •

التفعيلة  آخر  يف  مغلق  طويل  مقطع  فيتشكل  بصامت،  عنه 
 يعرف بعلة الوقف، يقع يف تفعيلة واحدة هي مفعوالْت.  

النمط اخلامس: يتمثل يف حذف مقطعني صوتيني أوهلما قصري   •
طو  أو  مغلق،  قصري  إما  بعلة  مفتوح، والثاين  عرف  مفتوح،  يل 

 احلذذ، يقع يف تفعيلة واحدة هي متفاعلن.  
صوتيني أوهلما إما   • النمط السادس: يتمثل يف حذف مقطعني 

قصري مغلق، أو طويل مفتوح، والثاين قصري مفتوح، يعرف بعلة 
 (16)الصلم، يقع يف تفعيلة واحدة هي مفعوالُت 

  (17)املطلب األول: احلذف

 علة احلذف 4جدول 
 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية

 (2) فَ ُعوْ  (1،   2) فَ ُعْولُنْ 

ُلنْ   (1،   2) َمَفْاِعيْ  (2،   2) َمَفْاِعي ْ

 (2،   1) فَْاِعاَلْ  (1،   2،   1) فَْاِعاَلْتُنْ 

 املسألة األوىل: حذف تفعيلة )فَ ُعْوُلْن(:  
 : كقول الشاعر

ي الرَُّواَْة اْلِذْي َقْد َرَوْوا  عِر ِشْعراً َعوِْيصاً // يُ َنسِّ  (18)َوأَْبيِن ِمَن الشِّ
 فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن / فَ ُعْوُلْن / فَ ُعْوُلْن // فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن / فَ ُعْوُلْن / فَ ُعْو )حذف( 

(2  ،1( )2، 1 ( )2،  1( )2، 1( // )2، 1 ( )2، 1( )2، 1 ( )2 ) 

يتمثل التغري الكمي يف تفعيلة )فَ ُعْوُلْن( بعد دخول علة احلذف   •
التفعيلة، سواءً أكان قصرياً  عليها يف حذف املقطع األخري من  

 .  مغلقاً أم طويالً مفتوحاً 
أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •

الوتد   ميثالن  )فَ ُعْو(  مها  صوتيني  مقطعني  تتكون  )فَ ُعْوُلْن( 
السبب  ميثل  )ُلْن(  هو  واحد  صويت  مقطع  ومن  اجملموع، 

دخول علة احلذف    د بع(.  1  ، 2اخلفيف، لذا يرمز هلا ابلرمز ) 
صوتيني   مقطعني  من  تتكون  أصبحت  )فَ ُعْوُلْن(  تفعيلة  على 
الصويت   املقطع  وحذف  اجملموع،  الوتد  ميثالن  )فَ ُعْو(  مها  فقط 
ابلرمز   هلا  يرمز  لذا  اخلفيف،  السبب  ميثل  الذي  )ُلْن(  األخري 

(2 .) 

ُلْن(:    املسألة الثانية: حذف تفعيلة )َمَفْاِعي ْ
 الشاعر:كقول  

لُْوِل  ْيِم اِبلظَّْهِر الذَّ  ( 19)َوَماْ َظْهرِْي لِبَْاِغْي الضَّ
ُلْن / َمَفْاِعْي )حذف(  ُلْن // َمَفْاِعي ْ ُلْن / َمَفْاِعي ْ  َمَفْاِعي ْ

(2، 2( )2، 2( // )2،  2 ( )2، 1 ) 
ُلنْ  • ( بعد دخول علة احلذف  يتمثل التغري الكمي يف تفعيلة )َمَفْاِعي ْ

قصرياً   أكان  سواءً  التفعيلة،  من  األخري  املقطع  حذف  يف  عليها 
 مغلقاً أم طويالً مفتوحاً.  

أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •
الوتد   ميثالن  )َمَفْا(  مها  صوتيني  مقطعني  من  تتكون  ُلْن(  )َمَفْاِعي ْ

ومن صوتيني    اجملموع،  السببني  مقطعني  ميثالن  ُلْن(  )ِعي ْ مها 
دخول علة احلذف  2  ،2اخلفيفني، لذا يرمز هلا ابلرمز )  (. بعد 

ُلْن( أصبحت تتكون من مقطعني صوتيني مها   على تفعيلة )َمَفْاِعي ْ
)ِعْي(   هو  واحد  صويت  مقطع  ومن  اجملموع،  الوتد  ميثالن  )َمَفْا( 

ري )ُلْن(  ميثل السبب اخلفيف األول، وحذف املقطع الصويت األخ
 (. 1 ،2الذي ميثل السبب اخلفيف الثاين، لذا يرمز هلا ابلرمز )
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 املسألة الثالثة: حذف تفعيلة )فَْاِعاَلُْتْن(:  
 كقول الشاعر: 

تُ َهاْ // َشْاَب بَ ْعِدْي رَْأُس هَذا  اْ ِجئ ْ    (20) َواْشتَ َهبْ قَاَْلِت اخْلَْنَسْاءُ َلمَّ
 فَْاِعاَلْتُْن / فَْاِعاَلْتُْن / فَْاِعاَلْ )حذف( // فَْاِعاَلْتُْن / فَْاِعاَلْتُْن / فَْاِعاَلْ )حذف( 

(1، 2، 1 ( )1 ، 2   ،1 ( )1  ،2( // )1   ،2  ،1( )1  ،2   ،1 ( )1  ،2 ) 
احلذف    يتمثل التغري الكمي يف تفعيلة )فَْاِعاَلُْتْن( بعد دخول علة  •

قصرياً   أكان  سواءً  التفعيلة،  من  األخري  املقطع  حذف  يف  عليها 
 مغلقاً أم طويالً مفتوحاً.  

ة  أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيل •
السبب  ميثل  )فَْا(  هو  واحد  صويت  مقطع  من  تتكون  )فَْاِعاَلُْتْن( 
اجملموع،  الوتد  ميثالن  )ِعاَلْ(  مها  صوتيني  مقطعني  ومن  اخلفيف، 
يرمز  لذا  اخلفيف،  السبب  مبثل  )ُتْن(  هو  واحد  صويت  مقطع  ومن 

( ابلرمز  تفعيلة  1  ،2  ،1هلا  على  احلذف  علة  دخول  بعد   .)
أصبحت  ميثل    )فَْاِعاَلُْتْن(  )فَْا(  هو  واحد  صويت  مقطع  من  تتكون 

الوتد   ميثالن  )ِعاَلْ(  مها  صوتيني  مقطعني  ومن  اخلفيف،  السبب 
السبب  ميثل  الذي  األخري)ُتْن(  الصويت  املقطع  وحذف  اجملموع، 

 (. 2  ،1اخلفيف لذا يرمز هلا ابلرمز ) 

 (21)املطلب الثاين: القطع
 علة القطع  5جدول 

 املسألة األوىل: قطع تفعيلة )فَْاِعُلْن(:  
 كقول الشاعر: 

// َجْرَدْاْء َمْعُرْوَقُة اللَّْحَينْيِ ُسْرُحْوبُ  ْعَوْاَء حَتِْمُليِنْ  (22)َقْد َأْشَهْد اْلغَْارََة الشَّ

ْفِعُلنْ  ْفِعُلْن/  فَِعُلْن // ُمْست َ ْفِعُلْن / فَاِْعُلْن/  ُمْست َ ْفِعُلْن/ فَاِْعْل)قطع(  ُمْست َ  / فَاِْعُلْن/  ُمْست َ
(2  ،2( )1   ،2( )2   ،2( )1   ،2( // )2  ،2( )1   ،2( )2   ،2( )1   ،1 ) 
)فَْاِعُلنْ  • تفعيلة  يف  الكمي  التغري  القطع  متثل  علة  دخول  بعد   )

 عليها يف حذف مقطع قصري مفتوح من وتد التفعيلة. 
أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •

السبب  ميثل  )فَْا(  هو  واحد  صويت  مقطع  من  تتكون  )فَْاِعُلْن( 
الوتد   ميثالن  )ِعُلْن(  مها  صوتيني  مقطعني  ومن  اخلفيف، 

هلا  يرمز  لذا  )  اجملموع،  القطع  2  ،1ابلرمز  علة  دخول  بعد   .)
صويت واحد   مقطع  على تفعيلة )فَْاِعُلْن( أصبحت تتكون من 
هو   واحد  صويت  مقطع  ومن  اخلفيف،  السبب  ميثل  )فَْا(  هو 

  ، 1)ِعْل( ميثل ما تبقى من الوتد اجملموع، لذا يرمز هلا ابلرمز ) 
1 .) 

 املسألة الثانية: قطع تفعيلة )ُمْستَ ْفِعُلْن(:  
  ل الشاعر:كقو 

َعاْدُُكْم // يَ ْوَم الثُّاَلْاثَِْءِ بَْطَن اْلَواِْديْ  َاْ ِمي ْ  (23)ِسرْيُْوا َمًعا ِإمنِّ
 ُمْستَ ْفِعُلْن / فَْاِعُلْن/  ُمْستَ ْفِعُلْن // ُمْستَ ْفِعُلْن / فَْاِعُلْن/  ُمْستَ ْفِعْل)قطع( 

(2  ،2( )1   ،2 ( )2  ،2( // )2  ،2( )1  ،2( )2  ،1) 

علة   • دخول  بعد  )ُمْستَ ْفعُِلْن(  تفعيلة  يف  الكمي  التغري  يتمثل 
 القطع عليها يف حذف مقطع قصري مفتوح من وتد التفعيلة.

أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •
صوتيني مها )ُمْسَتْف( ميثالن   مقطعني  )ُمْستَ ْفعُِلْن( تتكون من 

ميثالن  السب )ِعُلْن(  مها  صوتيني  مقطعني  ومن  اخلفيفني،  بني 
 ( ابلرمز  هلا  يرمز  لذا  اجملموع،  علة  2  ،2الوتد  دخول  بعد   .)

مقطعني   من  تتكون  أصبحت  )ُمْستَ ْفعُِلْن(  تفعيلة  على  القطع 
مقطع   ومن  اخلفيفني،  السببني  ميثالن  )ُمْسَتْف(  مها  صوتيني 

من الوتد اجملموع، لذا يرمز  صويت واحد هو )ِعْل( ميثل ما تبقى  
 (. 1 ، 2هلا ابلرمز )

   املسألة الثالثة: قطع تفعيلة )ُمتَ َفْاِعُلْن(:
 كقول الشاعر: 

َسنَْاِت  َساْ )م( َءَة أَْكثَ ُرْوا احلَْ  ( 24)َوِإَذاْ ُهُم ذََكُرْوا اإْلِ
 ُمتَ َفْاِعُلْن / ُمتَ َفْاِعُلْن // ُمتَ َفْاِعُلْن/ ُمتَ َفْاِعْل )قطع( 

(3  ،2( )3   ،2( // )3   ،2( )3   ،1 ) 
علة   • دخول  بعد  )ُمتَ َفْاِعُلْن(  تفعيلة  يف  الكمي  التغري  يتمثل 

 القطع عليها يف حذف مقطع قصري مفتوح من وتد التفعيلة.  
إن   • حيث  ملحوظ،  تغري  طرأ  فقد  الكيفية  الناحية  من  أما 

)ُمتَ َفاْ  هي:  صوتية  مقاطع  ثالثة  من  تتكون  )ُمتَ َفْاِعُلْن(  (  تفعيلة 
متثل السببني: الثقيل فاخلفيف، ومن مقطعني صوتيني مها )ِعُلْن(  

( ابلرمز  هلا  يرمز  لذا  اجملموع،  الوتد  دخول  2  ، 3ميثالن  بعد   .)
ثالثة   من  تتكون  أصبحت  )ُمتَ َفْاِعُلْن(  تفعيلة  على  القطع  علة 

ومن   فاخلفيف،مقاطع صوتية هي: )ُمتَ َفْا( متثل السببني: الثقيل 

 الرتميز الرقمي  التفعيلة املعتلة  الرتميز الرقمي  التفعيلة األصلية
 (1،   1) فَْاِعلْ  (2،   1) فَْاِعُلنْ 

 (1،   2) ُمْستَ ْفِعلْ  (2،   2) ُمْستَ ْفِعُلنْ 

 (1،   3) ُمتَ َفْاِعلْ  (2،   3) ُمتَ َفْاِعُلنْ 
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هو )ِعْل( ميثل ما تبقى من الوتد اجملموع، لذا    مقطع صويت واحد 
 (. 1،  3يرمز هلا ابلرمز ) 

 .(25)املطلب الثالث: التشعيث
 علة التشعيب  6جدول 

 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية
 (1،   1،   1) فَْاَعْلنُتْ  (1،   2،   1) فَْاِعاَلْتُنْ 

 املسألة األوىل: تشعيث تفعيلة )فَْاِعاَلُْتْن(:  
 كقول الشاعر:

 (26)ِإنَّ قَ ْوِمْي َجَحْاِجَحٌة ِكَراٌْم // ُمتَ َقاِْدٌم َعْهُدُهْم َأْخيَْاُر 
 ُلْن / فَْاَعْلنُتْ )تشعيث(  فَْاِعاَلْتُْن / ُمتَ ْفِع ُل / فَْاِعاَلْتُْن // َفِعاَلُْت / ُمْستَ ْفعِ 

(1،  2،  1( )1،  2،  1( )1،  2،  1( // )1، 2   ،1( )1   ،2   ،1( )1 ،1   ،1 ) 

علة   • دخول  بعد  )فَْاِعاَلُْتْن(  تفعيلة  يف  الكمي  التغري  يتمثل 
 التشعيث عليها يف حذف مقطع قصري مفتوح من وسط التفعيلة. 

ملحوظ، حيث إن تفعيلة  أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري   •
السبب  ميثل  )فَْا(  هو  واحد  صويت  مقطع  من  تتكون  )فَْاِعاَلُْتْن( 
ميثالن الوتد اجملموع،   صوتيني مها )ِعاَلْ(  اخلفيف، ومن مقطعني 
ومن مقطع صويت واحد هو )ُتْن( مبثل السبب اخلفيف لذا يرمز  

( ابلرمز  تفعيلة  1  ،2  ، 1هلا  على  التشعيث  علة  دخول  بعد   .)
ْاِعاَلُْتْن( أصبحت تتكون من مقطع صويت واحد هو )فَْا( ميثل  )فَ 

السبب اخلفيف، ومن مقطع صويت واحد هو )َعْل( ميثل ما تبقى  
من الوتد اجملموع، ومن مقطع صويت واحد هو )ُتْن( مبثل السبب  

( ابلرمز  هلا  يرمز  لذا  التغري كمي1  ،1  ،1اخلفيف  أن  أي   )- 
  كيفي.

   (27) املطلب الرابع: اخلرم
 علة اخلرم  7جدول 

 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية
ُلنْ  ُلنْ  (2،   2) َمَفْاِعي ْ  (2،   1) فَْاِعي ْ

 (1،   1) ُعْولُنْ  (1،   2) فَ ُعْولُنْ 
 (3،   1) فَْاَعَلنُتْ  (3،   2) ُمَفْاَعَلنُتْ 

ُلْن(:  املسألة    األوىل: خرم تفعيلة )َمَفْاِعي ْ
 كقول الشاعر:

 (28)أَدَّْوا َماْ اْستَ َعْاُرْوُه // َكَذْاَك اْلَعْيُش َعْارِيَّْه 
ُلنْ  ُلْن/ َمَفْاِعي ْ ُلْن// َمَفْاِعي ْ ُلْن)خرم(/ َمَفْاِعي ْ  فَْاِعي ْ

(1  ،2( )2   ،2( // )2   ،2( )2   ،2 ) 

طرأ على تفعيلة )َمَفْاِعيُلْن(  نلحظ أن التغري الكمي اللغوي الذي   •
بعد دخول علة اخلرم عليها يتمثل يف حذف مقطع قصري مفتوح  

 هو )َم( يف أول التفعيلة من الوتد اجملموع.  
أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •

الوتد   ميثالن  )َمَفْا(  مها  صوتيني  مقطعني  من  تتكون  )َمَفْاِعيُلْن( 
السببني  اجملمو  ميثالن  )ِعيُلْن(  مها  صوتيني  مقطعني  ومن  ع 

( ابلرمز  هلا  يرمز  لذا  اخلرم  (.  2،    2اخلفيفني،  علة  دخول  بعد 
على تفعيلة )َمَفْاِعيُلْن( غدت تتكون من مقطع صويت واحد هو  
مها   صوتيني  مقطعني  ومن  اجملموع،  الوتد  من  تبقى  ما  ميثل  )فَْا( 

ُلْن( ميثالن     السببني اخلفيفني، لذا يرمز للتفعيلة ابلرمز الرقمي )ِعي ْ
(1،  2 .) 
اخللل   • توقع  لكوهنا  اخلرم  علة  إىل  التفعيلة  هذه  استهجان  يرجع 

البيت   أول  يف  الرقمية  للمتوالية  توقعات   (29) الرقمي  يربك  مما 
املتلقي هلذه املتوالية املكونة من نوى متوازية، وليس يف آخر رقم  

 ابقي العلل كافة، أو الرقم قبل األخري كما يف يف املتوالية كما يف
 .التشعيثعلة 

 : (31)تفعيلة )فَ ُعْوُلْن( (30)املسألة الثانية: خرم
 كقول الشاعر:

َهاْ  3)َلْواَلْ ِخَدْاٌش َأَخْذُت مِجَْااَلْ )م( ِت َسْعٍد َوََلْ أُْعِطِه َماْ َعَلي ْ 2 ) 
(/ فَ ُعْوُلْن / فَ ُعْوُل(/ فَ ُعْوُلْن// فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن / فَ ُعْوُلْن/ (33)ُعْوُلْن )خرم: ثلم

 فَ ُعْوُلنْ 
(1  ،1( )2   ،1) (2   ،1( )2   ،1( // )2  ،1( )2   ،1( )2   ،1( )2   ،1 ) 

نلحظ أن التغري الكمي اللغوي الذي طرأ على تفعيلة )فَ ُعْوُلْن(   •
قصري   مقطع  حذف  يف  يتمثل  عليها  اخلرم  علة  دخول  بعد 

 مفتوح هو )َف( يف أول التفعيلة من الوتد اجملموع.  
أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •

( مها  صوتيني  مقطعني  من  تتكون  الوتد  )فَ ُعْوُلْن(  ميثالن  فَ ُعْو( 
اجملموع، ومن مقطع صويت هو )ُلْن( ميثل السبب اخلفيف، لذا  

( ابلرمز  هلا  تفعيلة  (.  1  ،2يرمز  على  اخلرم  علة  دخول  بعد 
)ُعْو(   هو  واحد  صويت  مقطع  من  تتكون  أصبحت  )فَ ُعْوُلْن( 
هو   واحد  صويت  مقطع  ومن  اجملموع،  الوتد  من  تبقى  ما  ميثل 

  ، 1)   خلفيف، لذا يرمز للتفعيلة ابلرمز الرقمي)ُلْن( ميثل السبب ا
1 .) 
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يرجع استهجان هذه التفعيلة إىل علة اخلرم لكوهنا توقع اخللل   •
الرقمي للمتوالية الرقمية يف أول البيت مما يربك توقعات املتلقي  
يف   رقم  آخر  يف  وليس  متوازية،  نوى  من  املكونة  املتوالية  هلذه 

ابقي   يف  يف  املتوالية كما  األخري كما  قبل  الرقم  أو  العلل كافة، 
 علة التشعيث.

)  :  (34)املسألة الثالثة: خرم تفعيلة )ُمَفْاَعَلُُتْ
 كقول الشاعر:

تَْاءُ  تَْاءُ ِبَدْاِر قَ ْوٍم // جَتَنََّب َجْاَر بَ ْيِتِهُم الشِّ  (53)ِإْن نَ َزَل الشِّ
)خرم: عضب / ُمَفْاَعلْ  /( (63)فَْاَعَلنُتْ / ُمَفْاَعَلنُتْ / ُمَفْاَعْل// ُمَفْاَعَلنُتْ  ُمَفْاَعَلنُتْ

(1  ،3( )2   ،3 ( )2  ،1( // )2   ،3 ( )2  ،3( )2   ،1 ) 
(  نلحظ أن التغري الكمي اللغوي الذي طرأ على تفعيلة )ُمَفْاَعَلنُتْ  •

بعد دخول علة اخلرم عليها يتمثل يف حذف مقطع قصري مفتوح  
 هو )ُم( يف أول التفعيلة من الوتد اجملموع.  

أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •
الوتد   ميثالن  )َمَفْا(  مها  صوتيني  مقطعني  من  تتكون   ) )ُمَفْاَعَلنُتْ

هي   صوتية  مقاطع  ثالثة  ومن  السببني:  اجملموع،  مثثل   ) )َعَلنُتْ
 ( ابلرمز  هلا  يرمز  لذا  فاخلفيف،  علة  .  (3  ،2الثقيل  دخول  بعد 

مقطع   من  تتكون  التفعيلة  غدت   ) )ُمَفْاَعَلنُتْ تفعيلة  على  اخلرم 
صويت واحد هو )فَْا( ميثل ما تبقى من الوتد اجملموع، ومن ثالثة  

فاخلف الثقيل  السببني:  متثل   ) )َعَلنُتْ هي  صوتية  لذا  مقاطع  يف، 
 (. 3 ، 1) يرمز للتفعيلة ابلرمز الرقمي

علة   • إىل  التفعيلة  استهجان هذه  اخللل    اخلرم،يرجع  توقع  لكوهنا 
املتلقي   توقعات  يربك  البيت مما  أول  يف  الرقمية  للمتوالية  الرقمي 
يف   رقم  آخر  يف  وليس  متوازية،  نوى  من  املكونة  املتوالية  هلذه 

أو الرقم قبل األخري كما يف علة   املتوالية كما يف ابقي العلل كافة،
 التشعيث. 

 (73)املطلب اخلامس: الكشف 
 علة الكشف 8جدول 

 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة  الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية 

 ( 1،  2) َمْفُعْواَلْ  ( 2،   2) َمْفُعْواَلْتُ 

 املسألة األوىل: كشف تفعيلة )َمْفُعْواَلُْت(:  
 كقول الشاعر:

ْ َعْذيلْ   (83)اَيْ َصْاِحََبْ َرْحِلْي أَِقالَّ
 ُمْستَ ْفِعُلْن/ ُمْستَ ْفِعُلْن/ َمْفُعْواَلْ )كشف( 

(2، 2( )2   ،2 ( )2  ،1 ) 
علة   • دخول  بعد  )َمْفُعْواَلُْت(  تفعيلة  يف  الكمي  التغري  يتمثل 

آخر   من  مفتوح  قصري  مقطع  حذف  يف  عليها  الكشف 
 التفعيلة. 

أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •
ميثالن   )َمْفُعْو(  مها  صوتيني  مقطعني  من  تتكون  )َمْفُعْواَلُْت( 

مقط ومن  اخلفيفني،  ميثالن  السببني  )اَلُْت(  مها  صوتيني  عني 
( ابلرمز  هلا  يرمز  لذا  املفروق،  علة  2  ،2الوتد  دخول  بعد   .)

الكشف على تفعيلة )َمْفُعْواَلُْت( أصبحت تتكون من مقطعني  
صوتيني مها )َمْفُعْو( ميثالن السببني اخلفيفني، ومن مقطع صويت  

الوتد   من  تبقى  ما  ميثل  )اَلْ(  هو  هلا  واحد  يرمز  لذا  املفروق، 
 كيفي.  -( أي أن التغري كمي1 ،2ابلرمز )

  (39)املطلب السادس: القصر
 علة القصر 9جدول 

 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة  الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية 
ُلنْ   ( 1،  2) َمَفْاِعْيلْ  ( 2،   2) َمَفْاِعي ْ
 ( 2،   1) فَْاِعاَلْتْ  ( 1،  2،   1) فَْاِعاَلُْتنْ 

 ( 2) فَ ُعْولْ  ( 1،   2) فَ ُعْوُلنْ 

ُلْن(:   تفعيلة )َمَفْاِعي ْ  املسألة األوىل: قصر 
 كقول الشاعر:

 َوَماْ لَْيُث َعرِْيٍن ُذْو // َأظَاِْفرْيَ َوَأْسنَْانْ 
َلنْيِ َواثٌَْب// َشِدْيُد اْلَبْطِش َغْراثَْنْ   (40)أَبُ ْو ِشب ْ

ُلْن / َمَفْاِعْيْل )قصر( ُلْن// َمَفْاِعي ْ ُلْن/ َمَفْاِعي ْ  َمَفْاِعي ْ
(2  ،2( )2   ،2( // )2   ،2( )2   ،1 ) 

ُلْن( بعد دخول علة القصر   • يتمثل التغري الكمي يف تفعيلة )َمَفْاِعي ْ
املقطع   حذف  يف  قصرياً  عليها  أكان  سواءً  التفعيلة،  من  األخري 

مغلقاً أم طويالً مفتوحاً، مث التعويض عنه بزايدة صامت فيتشكل  
 مقطع طويل مغلق يف آخر التفعيلة. 

أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •
الوتد   ميثالن  )َمَفْا(  مها  صوتيني  مقطعني  من  تتكون  ُلْن(  )َمَفْاِعي ْ

السببني  اجمل ميثالن  ُلْن(  )ِعي ْ مها  صوتيني  مقطعني  ومن  موع، 
(. بعد دخول علة القصر  2،    2اخلفيفني، لذا يرمز هلا ابلرمز ) 

52



 

 

ُلْن( أصبحت تتكون من مقطعني صوتيني مها   على تفعيلة )َمَفْاِعي ْ
)ِعْيْل(   هو  مغلق  طويل  مقطع  ومن  اجملموع،  الوتد  ميثالن  )َمَفْا( 

(  1،   2متا زائدا، لذا يرمز هلا ابلرمز )ميثل السبب اخلفيف وصا
 كيفي.   -أي أن التغري كمي

 املسألة الثانية: قصر تفعيلة )فَْاِعاَلُْتْن(:  
 كقول الشاعر:

َاْ يُ ْفَعُل َهَذاْ  لِْيلْ اَيْ َبيِنْ الصَّْيَدْاِء رُدُّْوا فَ َرِسْي // ِإمنَّ  (14) اِبلذَّ
 فَْاِعاَلْتُْن/ فَْاِعاَلْتُْن/ َفِعاَلْ// فَْاِعاَلْتُْن/ َفِعاَلْتُْن/ فَْاِعاَلْْت )قصر(

(1، 2، 1 ( )1 ، 2   ،1 ( )1  ،2( // )1   ،2  ،1( )1  ،2   ،1 ( )1  ،2 ) 

يتمثل التغري الكمي يف تفعيلة )فَْاِعاَلُْتْن( بعد دخول علة القصر   •
قصرياً   أكان  سواءً  التفعيلة،  من  األخري  املقطع  حذف  يف  عليها 
مغلقاً أم طويالً مفتوحاً، مث التعويض عنه بزايدة صامت فيتشكل  

 التفعيلة. مقطع طويل مغلق يف آخر 
أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •

السبب   ميثل  )فَْا(  هو  صويت  مقطع  من  تتكون  )فَْاِعاَلُْتْن( 
ميثالن الوتد اجملموع،   صوتيني مها )ِعاَلْ(  اخلفيف، ومن مقطعني 
ومن مقطع صويت واحد هو )ُتْن( ميثل السبب اخلفيف، لذا يرمز  

( ابلرمز  تفعيلة  1،    2  ،1هلا  على  القصر  علة  دخول  بعد   .)
ميثل   )فَْا(  هو  صويت  مقطع  من  تتكون  أصبحت  )فَْاِعاَلُْتْن( 
مفتوح   قصري  أوهلما  صوتيني:  مقطعني  ومن  اخلفيف،  السبب 
وصامتا   اجملموع  الوتد  ميثالن  )ِعاَلْْت(  مها  مغلق  طويل  والثاين 

 كيفي.  -مي( أي أن التغري ك1  ،2زائدا، لذا يرمز هلا ابلرمز ) 

 (: املسألة الثالثة: قصر تفعيلة )فَ ُعْوُلنْ 
 كقول الشاعر:

َعْالْ   (42)َوََيِْوْي ِإىَلْ ِنْسَوٍة اَبْئَِسْاٍت // َوُشْعٍث َمَرْاِضْيَع ِمْثِل السَّ
 فَ ُعْوْل)قصر(فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن// فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن/ 

(2  ،1( )2، 1 ( )2  ،1( )2   ،1 ( // )2  ،1( )2   ،1 ( )2  ،1 ( )2 ) 
القصر   • علة  دخول  بعد  )فَ ُعْوُلْن(  لتفعيلة  الكمي  التغري  يتمثل 

عليها يف حذف املقطع األخري من التفعيلة، سواءً أكان قصرياً  
صامت   بزايدة  عنه  التعويض  مث  مفتوحاً،  طويالً  أم  مغلقاً 

 ويل مغلق يف آخر التفعيلة. فيتشكل مقطع ط
أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •

الوتد   ميثالن  )فَ ُعْو(  مها  صوتيني  مقطعني  من  تتكون  )فَ ُعْوُلْن( 

اجملموع، ومن مقطع صويت هو )ُلْن( ميثل السبب اخلفيف، لذا  
(. بعد دخول علة القصر على تفعيلة  1،    2يرمز هلا ابلرمز ) 

قصري   أوهلما  صوتيني:  مقطعني  من  تتكون  أصبحت  )فَ ُعْوُلْن( 
اجملموع   الوتد  ميثالن  )فَ ُعْوْل(  مها  مغلق  طويل  والثاين  مفتوح 

 -( أي أن التغري كمي1  ،2وصامتا زائدا، لذا يرمز هلا ابلرمز )
 كيفي.

 (43)املطلب السابع: الوقف 
 علة الوقف  10جدول 

 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة  الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية 
 (1،   2) َمْفُعْواَلْتْ  (2،   2) َمْفُعْواَلْتُ 

 املسألة األوىل: وقف تفعيلة )َمْفُعْواَلْْت(:  
 كقول الشاعر:

ْاْر   (44)َصِْبًا َبيِنْ َعْبِد الدَّ
 / َمْفُعْواَلْْت )وقف(  ُمْستَ ْفِعُلنْ 

(2،3( )،21 ) 
 

علة   • دخول  بعد  )َمْفُعْواَلُْت(  تفعيلة  يف  الكمي  التغري  يتمثل 
الوقف عليها يف حذف مقطع قصري مفتوح من الوتد املفروق،  
مقطع طويل مغلق يف آخر   والتعويض عنه بصامت، فيتشكل 

 . التفعيلة
حيث إن تفعيلة  أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ،   •

ميثالن   )َمْفُعْو(  مها  صوتيني  مقطعني  من  تتكون  )َمْفُعْواَلُْت( 
ميثالن   )اَلُْت(  مها  صوتيني  مقطعني  ومن  اخلفيفني،  السببني 

( ابلرمز  هلا  يرمز  لذا  املفروق،  علة  2،    2الوتد  دخول  بعد   .)
مقطعني   من  تتكون  أصبحت  )َمْفُعْواَلُْت(  تفعيلة  على  الوقف 

)َمْفُعْو( ميثالن السببني اخلفيفني، ومن مقطع صويت  صوتيني مها  
طويل مغلق هو )اَلْْت( ميثل ما تبقى من الوتد املفروق وصامتا  

 كيفي.   -( أي أن التغري كمي1،    2زائدا، لذا يرمز هلا ابلرمز ) 

  (45) املطلب الثامن:احلذذ
 علة احلذذ  11جدول 

 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة  الرتميز الرقمي األصلية التفعيلة 
 (3) ُمتَ َفاْ  (2،   3) ُمتَ َفْاِعُلنْ 

 املسألة األوىل: حّذ تفعيلة )ُمتَ َفْاِعُلْن(:  
 كقول الشاعر:
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 (46)ِلَمِن الدِّاَيُْر َعَفاْ َمَعاِْلَمَهاْ // َهِطٌل َأَجشُّ َواَبْرٌِح تَِرُب 
 ُمتَ َفْاِعُلْن / ُمتَ َفْاِعُلْن / ُمتَ َفاْ )حذذ(// ُمتَ َفْاِعُلْن / ُمتَ َفْاِعُلْن / ُمتَ َفْا)حذذ( 

(3  ،2( )3   ،2( )3 ( // )3  ،2 ( )3  ،2( )3 ) 
تفعيلة )ُمتَ َفْاِعُلْن( بعد دخول علة احلذذ  يتمثل التغري الكمي يف  •

والثاين   مفتوح،  قصري  أوهلما  صوتيني  مقطعني  حذف  يف  عليها 
 إما قصري مغلق، أو طويل مفتوح.  

أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •
متثل   )ُمتَ َفْا(  هي:  صوتية  مقاطع  ثالثة  من  تتكون  )ُمتَ َفْاِعُلْن( 

)ِعُلْن(  السببني مها  صوتيني  مقطعني  ومن  فاخلفيف،  الثقيل   :
 ( ابلرمز  يرمز هلا  لذا  اجملموع،  الوتد  دخول  2،    3ميثالن  بعد   .)

ثالثة   من  تتكون  أصبحت  )ُمتَ َفْاِعُلْن(  تفعيلة  على  احلذذ  علة 
مع   فاخلفيف،  الثقيل  السببني:  متثل  )ُمتَ َفْا(  هي:  صوتية  مقاطع 

صوتيني   مقطعني  لذا  )ِعلُ   مها:حذف  اجملموع،  الوتد  ميثالن  ْن( 
 كيفي.   -( أي أن التغري كمي3يرمز هلا ابلرمز ) 

الكيفي كبري احلجم إال أن    -على الرغم من أن هذا التغري الكمي •
الذوق العريب قبله، ألن التغري الرقمي سينحصر يف حذف النواة 
تظل  لكن  البيت،  آخر  من  اجملموع  الوتد  أي:  للتفعيلة  الثانية 
تفعيلة  ويف  البيت  يف  لنظرياهتا  موازية  السابقة  الصغرى  الفاصلة 

اخلصوص، وجه  على  املتلقي    العروض  ترقب  خيتل  ال  بذلك 
للمتوالية الرقمية، وهذا ما أفهمه من كالم األخفش حني قال: "  

األصل   وهو  ُمتَ َفْاِعُلْن،  عروضه  الذي  يف  فَعُِلْن  أجازوا  ألنه  وقد 
ُمتَ َفْاعُلنْ  "  صدر  طرح  رمبا  األصل  يف   (47)، ولكن  أن السر  أي 

اجملموع   الوتد  مطروحة  )ُمتَ َفْا(  مساواة  العروض  قبول  بتفعيلة 
و)ُمتَ َفْا(   الساملة )ُمتَ َفْاِعُلْن( يكمن يف التوازي بني )ُمتَ َفْا( األوىل 
هذا   التوازي  مبدأ  عن  األخفش  وعِب  اجملموع،  الوتد  مطروحة 
طرح   رمبا  الذي  ابألصل  ويقصد  ُمتَ َفْاعُلْن،  صدر  ألنه  بقوله: 

 حذف الوتد اجملموع )ِعُلْن(. 

  (48)املطلب التاسع:الصلم  
 علة الصلم  12جدول 

 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية
 (2) َمْفُعوْ  (2،   2) َمْفُعْواَلْتُ 

 املسألة األوىل: صلم تفعيلة )َمْفُعْواَلُْت(:  
 كقول الشاعر:

 (49)قَاَْلْت َوََلْ تَ ْقِصْد ِلَقْوِل اخلَنَاْ // َمْهالً فَ َقْد أَبْ َلْغَت َأْْسَْاِعْي 

 ُمْستَ ْفِعُلْن/ ُمْستَ ْفِعُلْن / َمْفَعاَلْ  // ُمْستَ ْفِعُلْن / ُمْستَ ْفِعُلْن / َمْفُعْو )صلم(
(3  ،2( )2  ، 2 ( )2  ،1( // )2   ،2 ( )2  ،2( )2 ) 

يتمثل التغري الكمي يف تفعيلة )َمْفُعْواَلُْت( بعد دخول علة الصلم   •
أو   مغلق،  قصري  إما  أوهلما  صوتيني  مقطعني  حذف  يف  عليها 

 طويل مفتوح، والثاين قصري مفتوح. 
أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •

ميثالن  ) )َمْفُعْو(  مها  صوتيني  مقطعني  من  تتكون  َمْفُعْواَلُْت( 
اخلفيفني ميثالن  (50)السببني  )اَلُْت(  صوتيني مها  مقطعني  ومن   ،

 ( ابلرمز  هلا  يرمز  لذا  املفروق،  علة  2،    2الوتد  دخول  بعد   .)
مقطعني   من  تتكون  أصبحت  )َمْفُعْواَلُْت(  تفعيلة  على  الصلم 

ميثالن السببني اخلفيفني، مع حذف مقطعني  صوتيني مها )َمْفُعْو(  
(  2صوتيني مها )اَلُْت( ميثالن الوتد املفروق، لذا يرمز هلا ابلرمز )

 كيفي.   -أي أن التغري كمي
الوتد   • حذف  عن  األخفش  حديث  السابق  املطلب  يف  بنا  مر 

يف   نفسه  املعيار  تطبيق  الضرب، وميكن  تفعيلة  آخر  من  اجملموع 
آخر تفعيلة الضرب، وعليه ميكن القول:  حذف الوتد املفروق من  

صدر   ألنه  )مفعوالُت(،  عروضه  أصل  الذي  يف  )َمْفُعْو(  جتوز 
 مفعوالُت، ولكن األصل رمبا طرح. 

 املبحث الثالث: العلل املركبة 
يف   • ويقع  البرت  بعلة  ويعرف  النقص  علل  من  علتني  اجتماع 

 تفعيلتني مها فاعالتن وفعولن  
 اجتماع زحاف مع علة من علل النقص يف التفعيلة ذاهتا   •
 اجتماع علة احلذف مع زحاف العصب   •
 آخر  اجتماع علة اخلرم مع زحاف  •

النقص: البرت   (51)املطلب األول: اجتماع علتني من علل 
 علة البرت  13جدول 

 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة  الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية 
 (1،  1) فَْاِعلْ  (1،   2،   1) فَْاِعاَلْتُنْ 

 (1) َفعْ  (1،   2) فَ ُعْولُنْ 

 املسألة األوىل: برت تفعيلة )فَْاِعاَلُْتْن(:
 ( احملذوفة  قطع تفعيلة )فَْاِعاَلْ 

 كقول الشاعر: 
ْلَفْاءُ اَيْقُ ْوَتٌة // ُأْخرَِجْت ِمْن ِكْيِس ِدْهَقْانِ  َاْ الذَّ  (52)ِإمنَّ
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 فَْاِعاَلْتُْن/ فَْاِعُلْن/ فَْاِعاَلْ // فَْاِعاَلْتُْن/ فَْاِعُلْن/ فَْاِعْل)برت(
(1، 2 ،  1 ( )1  ،2( )1  ،2 ( // )1  ،2   ،1( )1   ،2( )1  ،1 ) 

 

يتمثل التغري الكمي يف تفعيلة )فَْاِعاَلْ( احملذوفة بعد دخول علة   •
 القطع عليها يف حذف مقطع قصري مفتوح من وتد التفعيلة.

أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •
احملذوفة   ميثل  )فَْاِعاَلْ(  )فَْا(  هو  واحد  صويت  مقطع  من  تتكون 

السبب اخلفيف، ومن مقطعني صوتيني مها )ِعاَلْ( ميثالن الوتد  
( ابلرمز  هلا  يرمز  لذا  القطع  2  ،1اجملموع،  علة  دخول  بعد   .)

على تفعيلة )فَْاِعاَلْ( احملذوفة أصبحت تتكون من مقطع صويت  
يت واحد  واحد هو )فَْا( ميثل السبب اخلفيف، ومن مقطع صو 

ابلرمز   هلا  يرمز  لذا  اجملموع،  الوتد  من  تبقى  ما  ميثل  )ِعْل(  هو 
(1،  1 .) 

 املسألة الثانية: برت تفعيلة )فَ ُعْوُلْن(:
 قطع تفعيلة )فَ ُعْو( احملذوفة  

 كقول الشاعر: 
َليَّ ُعْوَجاْ َعَلْى َرْسِم َدْاٍر// َخَلْت ِمْن ُسَلْيَمْى َوِمْن َميَّْه خ  (53)ِلي ْ

 فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن / فَ ُعْوُلْن / فَ ُعْوُلْن // فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن / فَ ُعْوُلْن / َفْع )برت( 
(2  ،1( )2   ،1( )2   ،1 ( )2  ،1( // )2   ،1 ( )2  ،1 ( )2  ،1( )1 ) 

 

علة   • دخول  يتمثل التغري الكمي يف تفعيلة )فَ ُعْو( احملذوفة بعد 
 قصري مفتوح من وتد التفعيلة.القطع عليها يف حذف مقطع 

أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •
ميثالن   )فَ ُعْو(  مها  صوتيني  مقطعني  من  تتكون  احملذوفة  )فَ ُعْو( 

 ( ابلرمز  هلا  يرمز  لذا  اجملموع،  القطع  2الوتد  علة  دخول  بعد   .)
صو  مقطع  من  تتكون  أصبحت  احملذوفة  )فَ ُعْو(  تفعيلة  يت  على 

واحد هو )َفْع( ميثل ما تبقى من الوتد اجملموع، لذا يرمز هلا ابلرمز  
(1 .) 

  (54)املطلب الثاين: القطف 
 علة القطف   14جدول 

 الرتميز الرقمي التفعيلة املعتلة  الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية 
 (1،   2) ُمَفْاِعلْ  (3،   2) ُمَفْاَعَلنُتْ 

املعصوبة:    )  املسألة األوىل: حذف تفعيلة )ُمَفْاَعْلُُتْ
 كقول الشاعر: 

ئًا َفَدْعُه // َوَجْاِوْزُه ِإىَلْ َماْ َتْسَتِطْيُع )55(  إَذاْ ََلْ َتْسَتِطْع َشي ْ
/ / ُمَفْاَعْلنُتْ /  ُمَفْاَعْل)قطف( // ُمَفْاَعْلنُتْ / ُمَفْاَعْلنُتْ ُمَفْاَعْل)قطف( ُمَفْاَعْلنُتْ  

 )1 ،  2( )2  ، 2( )2 ، 2 ( // )1 ، 2 ( )2  ، 2( )2 ،2( 
 

زحاف   • خالل  من   ) )ُمَفْاَعَلنُتْ تفعيلة  يف  الكمي  التغري  يتمثل 
الصوتيني   املقطعني  من  املكون  الثقيل  السبب  حتول  يف  العصب 
من   يتكون  خفيف  سبب  إىل  املفتوحني(  )القصريين  املتتاليني 

 ل مفتوح.  مقطع قصري مغلق أو طوي
اختالف  • يف  يتمثل  آخر  تغري كيفي  مع  الكمي  التغري  ترافق هذا 

  ) )ُمَفْاَعَلنُتْ األصلية  فالتفعيلة  لألسباب،  املكونة  املقاطع  عدد 
ومن   اجملموع،  الوتد  ميثالن  )ُمَفا(  صوتيني  مقطعني  من:  تتكون 
)السبب   أي:  صغرى  فاصلة  متثل   ) )َعَلنُتْ صوتية  مقاطع  ثالثة 

 (.  3  ،2الثقيل+ السبب اخلفيف(، وترميزها الرقمي ) 
مها   • صوتيني:  مقطعني  من  املعصوبة  التفعيلة  تتكون  املقابل  يف 

( ميثالن   )ُمَفْا( ميثالن الوتد اجملموع، ومن مقطعني صوتيني )َعْلنُتْ
 ( الرقمي  وترميزها  خفيفني،  علة  2  ، 2سببني  دخول  بعد   .)

يف حذف مقطع قصري مغلق    املتمثلة من الناحية الكمية  -احلذف
املعصوبتني والضرب  العروض  تفعيلة  آخر  يف  مفتوح  طويل   -أو 

من   تتكون   ) )ُمَفْاَعْلنُتْ تفعيلة  وأصبحت  جديد  تغري كيفي  طرأ 
مقطعني صوتيني: )ُمَفْا( ميثالن الوتد اجملموع، ومن مقطع صويت  

 (. 1  ،2واحد هو )َعْل( ميثل السبب اخلفيف، وترميزها الرقمي ) 
 

 املطلب الثالث: اجتماع علة اخلرم وزحاف آخر 
 

 والزحاف اجتماع علة اخلرم  15جدول 
 الرتميز الرقمي املزاحفة   -التفعيلة املعتلة الرتميز الرقمي التفعيلة األصلية 

 ُعْولُ  (1،   2) فَ ُعْولُنْ 
 )خرم+قبض(

(1   ،1) 

ُلنْ   فَْاِعُلنْ  (2،   2) َمَفْاِعي ْ
 )خرم+قبض(

(1   ،2) 

 فَْاِعْيلُ 
 )خرم+كف(

(1   ،2) 

 فاعْلنُتْ  (3،   2) ُمَفْاَعَلنُتْ 
 )َخْرم+َعْصب(

(1   ،2) 

 فَْاَعْلتُ 
 )خرم+نقص(

(1   ،2) 

 فاَعنُتْ 
 )َخْرم+َعْقل(

(1   ،2) 
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 املسألة األوىل: اجتماع اخلرم والقبض: يف تفعيلة )فَ ْعْوُلْن(
 : َخْرُم تفعيلة )فَ ُعْوُل( املقبوضة:  (56)الث َّْرم

 كقول الشاعر:
 (57)قُ ْلَت َسَداًْدا ِلَمْن َجْاَء َيْسرِْي // فََأْحَسْنَت قَ ْواًل َوَأْحَسْنَت رَْأاَيْ 

 ُعْوُل )ثرم(/ فَ ُعْوُلْن / فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن// فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلْن / فَ ُعْوُلْن/ فَ ُعْوُلنْ 
(1  ،1( )2  ،1( )2   ،1( )2   ،1( // )2   ،1( )2   ،1( )2  ،1( )2  ،1 ) 

 

دخول   • بعد  املقبوضة  )فَ ُعْوُل(  تفعيلة  يف  التغري الكمي  أن  نلحظ 
مفتوح هو )َف(   عليها يتمثل يف حذف مقطع قصري  علة اخلرم 

 يف أول التفعيلة من الوتد اجملموع.  
أما من الناحية الكيفية فقد طرأ تغري ملحوظ، حيث إن تفعيلة   •

)فَ عُ  صوتيني مها  مقطعني  ميثالن  )فَ ُعْوُل( املقبوضة تتكون من  ْو( 
اخلفيف،   السبب  ميثل  )ُل(  هو  صويت  مقطع  ومن  اجملموع  الوتد 

( ابلرمز  هلا  يرمز  تفعيلة  (.  1  ،2لذا  على  اخلرم  علة  دخول  بعد 
هو   واحد  صويت  مقطع  من  تتكون  أصبحت  املقبوضة  )فَ ُعْوُل( 
واحد   صويت  مقطع  ومن  اجملموع،  الوتد  من  تبقى  ما  ميثل  )ُعْو( 

اخل السبب  ميثل  )ُل(  ابلرمز  هو  املثرومة  للتفعيلة  يرمز  لذا  فيف، 
 (. 1  ،1) الرقمي

ُلْن(  املسألة الثانية: اجتماع اخلرم والقبض: يف تفعيلة )َمَفْاِعي ْ
رْت  املقبوضة:(58)الشَّ    : خرم تفعيلة )َمَفْاِعُلْن( 

 كقول الشاعر:
 (59)يفْ الَِّذْيَن َقْد َماْتُ ْوا // َوِفْيَماْ مَجَُّعْوا ِعِْبَْه 

ُلنْ  ُلْن/ َمَفْاِعي ْ ُلْن// َمَفْاِعي ْ  فَْاِعُلْن)شرت( / َمَفْاِعي ْ
(1  ،2 ( )2  ،2( // )2   ،2 ( )2  ،2 ) 

نلحظ أن التغري الكمي اللغوي يف تفعيلة )َمَفْاِعُلْن( املقبوضة بعد   •
عليها يتمثل يف حذف مقطع قصري مفتوح هو  دخول علة اخلرم  

 )َم( يف أول التفعيلة من الوتد اجملموع. 
غدت    • املقبوضة  )َمَفْاِعُلْن(  تفعيلة  على  اخلرم  علة  دخول  بعد 

الوتد   من  تبقى  ما  ميثل  )فَْا(  هو  واحد  صويت  مقطع  من  تتكون 
السببني   ميثالن  )ِعُلْن(  مها  صوتيني  مقطعني  ومن  اجملموع، 

 (. 2  ،1)  لذا يرمز للتفعيلة الشرتاء ابلرمز الرقمي اخلفيفني،

ُلْن( (60)املسألة الثالثة: اجتماع اخلرم والكف    : يف تفعيلة )َمَفْاِعي ْ
   : خرم تفعيلة )َمَفْاِعْيُل( املكفوفة:(61)اخلَْرب 

 كقول الشاعر:

نَاُْه   (62)َلْو َكْاَن أَبُ ْو ِبْشٍر // أَِمرْيًا َماْ َرِضي ْ
ُلنْ  ُلْن/ َمَفْاِعي ْ ُلْن// َمَفْاِعي ْ  فَْاِعْيُل)خرب(/ َمَفْاِعي ْ

(1  ،2 ( )2  ،2( // )2   ،2 ( )2  ،2 ) 
املكفوفة   • )َمَفْاِعيُل(  تفعيلة  يف  اللغوي  الكمي  التغري  أن  نلحظ 

يف يتمثل  عليها  اخلرم  علة  دخول  قصري    بعد  مقطع  حذف 
 مفتوح هو )َم( يف أول التفعيلة من الوتد اجملموع.  

غدت   • املكفوفة  )َمَفْاِعيُل(  تفعيلة  على  اخلرم  علة  دخول  بعد 
تتكون من مقطع صويت واحد هو )فَْا( ميثل ما تبقى من الوتد 
السببني   ميثالن  )ِعْيُل(  مها  صوتيني  مقطعني  ومن  اجملموع، 

 (. 2 ، 1)  يلة املخروبة ابلرمز الرقمياخلفيفني، لذا يرمز للتفع

:)  املسألة الرابعة: اجتماع اخلرم والعصب: يف تفعيلة )ُمَفْاَعَلُُتْ
املعصوبة:(63)الَقْصم  )    : َخْرم تفعيلة )ُمَفْاَعْلُُتْ

 كقول الشاعر:
 (64)َماْ قَاُْلْوا لَنَاْ َسَدًدا َوَلِكْن // تَ َفْاَحَش قَ ْوهُلُْم َوأَتَ ْوا هِبُْجرِ 

/ ُمَفْاَعلْ  / ُمَفْاَعَلنُتْ / ُمَفْاَعْل// ُمَفْاَعَلنُتْ  فَْاَعْلنُتْ )قصم(/ ُمَفْاَعَلنُتْ
(1  ،2 ( )2  ،3 ( )2  ،1 ( // )2  ،3 ( )2  ،3( )2   ،1 ) 

 
املعصوبة   •  ) )ُمَفْاَعْلنُتْ تفعيلة  يف  اللغوي  الكمي  التغري  أن  نلحظ 

بعد دخول علة اخلرم عليها يتمثل يف حذف مقطع قصري مفتوح  
 هو )َم( يف أول التفعيلة من الوتد اجملموع.  

على   • اخلرم  علة  دخول  )بعد  غدت  تفعيلة  املعصوبة   ) ُمَفْاَعْلنُتْ
( صويت واحد هو  مقطع  من  الوتد  تتكون  من  تبقى  ما  ميثل  فَْا( 

السببني   ميثالن   ) )َعْلنُتْ مها  صوتيني  مقطعني  ومن  اجملموع، 
 (. 2 ،1) اخلفيفني، لذا يرمز للتفعيلة املقصومة ابلرمز الرقمي

: (66) الَعْقص :(65)املسألة اخلامسة: اجتماع اخلرم والنقص 
   خرم تفعيلة )ُمَفْاَعْلُت( املنقوصة :

 الشاعر:كقول  
 (67)َلْواَلْ َمِلٌك َرُؤٌف َرِحْيٌم // َتَدْارََكيِنْ بَِرمْحَِتِه َهَلْكُت 

/ ُمَفْاَعلْ  / ُمَفْاَعَلنُتْ / ُمَفْاَعْل// ُمَفْاَعَلنُتْ  فَْاَعْلُت)عقص(/ ُمَفْاَعَلنُتْ
(1 ، 2 ( )2  ،3 ( )2  ،1 ( // )2  ،3 ( )2  ،3( )2   ،1 ) 

 
املنقوصة   • )ُمَفْاَعْلُت(  تفعيلة  يف  اللغوي  الكمي  التغري  أن  نلحظ 

بعد دخول علة اخلرم عليها يتمثل يف حذف مقطع قصري مفتوح  
 هو )َم( يف أول التفعيلة من الوتد اجملموع.  
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املن • )ُمَفْاَعْلُت(  تفعيلة  على  اخلرم  علة  دخول  غدت  بعد  قوصة 
الوتد   من  تبقى  ما  ميثل  )فَْا(  هو  واحد  صويت  مقطع  من  تتكون 
السببني   ميثالن  )َعْلُت(  مها  صوتيني  مقطعني  ومن  اجملموع، 

 (. 2،  1)  اخلفيفني، لذا يرمز للتفعيلة العقصاء ابلرمز الرقمي

: خرم  (69)اجلََمم  :(68)املس  ألة الس  ادس  ة: اجتماع اخلَْرم والَعْقل  
املعقولة   )  تفعيلة )ُمَفْاَعُُتْ

 كقول الشاعر:
  (70)أَْنَت َخرْيُ َمْن رَِكَب اْلَمطَْااَيْ // َوأَْكَرُمُهْم أاًَب َوَأًخا َونَ ْفَساْ 

 / ُمَفْاَعْل // ُمَفْاَعَلنُتْ / ُمَفْاَعَلنُتْ / ُمَفْاَعلْ  فَْاَعنُتْ )مجم( / ُمَفْاَعَلنُتْ 
(1  ،2 ( )2  ،3 ( )2  ،1 ( // )2  ،3 ( )2  ،3( )2   ،1 ) 

 

( املعقولة  • بعد  نلحظ أن التغري الكمي اللغوي يف تفعيلة )ُمَفْاَعنُتْ
دخول علة اخلرم عليها يتمثل يف حذف مقطع قصري مفتوح هو  

 )ُم( يف أول التفعيلة من الوتد اجملموع.  
( املعقولة غدت تتكون   • بعد دخول علة اخلرم على تفعيلة )ُمَفْاَعنُتْ

من مقطع صويت واحد هو )فَْا( ميثل ما تبقى من الوتد اجملموع،  
ميثال  ) )َعنُتْ مها  صوتيني  مقطعني  من  ومن  تبقى  ما  السببني:  ن 

 (. 2،  1)   الثقيل فاخلفيف، لذا يرمز للتفعيلة اجلماء ابلرمز الرقمي

 :  النتائج
جند يف كتب العروض حشدا من املصطلحات العروضية ألنواع   1

الشعرية،   خالل  العلل  من  العدد  هذا  تقليص  املمكن  ومن 
اجلمع بني العلل الشعرية اليت تنتمي إىل القانون الصويت نفسه 

 الذي حكم التغري.  
القانون  2 لصياغة هذا  اللغوي وحده  الكم  إىل  نركن  أن  جيوز  ال 

الصويت نفسه الذي حكم التغري. بل جيب علينا أن نضيف إىل  
)التناسَب   اللغوي(  الكمي  خالل )التماثِل  من  الكيفيات(  يف 

على  للتفعيالت  املكونة  النوى  بني  والتقابل(  التوازي  )ثنائية 
مستوى: )التفعيلة( و)البيت الشعري( مع ضرورة التنبه إىل أن 
املقاطع   عدد  حيث  من  تغري كمي  عن  َّنتج  تغري كيفي  كل 

ليس من الضروري اجتماع التغري  ، يف حني أنه  الصوتية ابلضرورة
عند تغري نوع مقطع واحد فحسب مع    كيفي  الكمي مع تغري

 بقاء النوى املتوازية على حاهلا. 
 

 الكيفي( لعلل الزايدة:   -البعد )الكمي

تغري   دون  فحسب  الكمي  البعد  على  االقتصار  أوال: 
 كيفي:  

آخر   - يف  املفتوح  الطويل  املقطع  على  صامت  زايدة  يف  يتمثل 
ويقع   مغلق،  طويل  مقطع  إىل  فيتحول  مها:  التفعيلة  علتني  يف 

التذييل والتسبيغ. وينحصر التغري الصويت يف هاتني العلتني يف  
الصويت  للمقطع  اللغوي  الكمي  النوع  لتغري  الكمي  املستوى 
عدد   ثبات  مع  مغلق(  طويل  إىل  مفتوح  طويل  )من  األخري 

 مقاطع النواة األخرية للتفعيلة من حيث الكيف. 
 :  اثنيا: اجتماع التغريين: الكمي والكيفي

طويل   - مقطع  أو  مغلق  )قصري  صويت  مقطع  زايدة  يف  يتمثل 
مفتوح(، وعرف بعلة الرتفيل، ويعد التغري الصويت يف علة الرتفيل 

 كيفيا لتغري عدد مقاطع النواة الثانية يف التفعيلة. -كميا 

 الكيفي( لعلل النقص:   -البعد )الكمي
وا الكمي  التغري  فيها  اجتمع  استثناء  بال  النقص  علل  لكيفي  كل 

 معا على النحو التايل: 
   : تضم جمموعة من التغريات الكمية اللغوية هي:اجملموعة األوىل

من   - األخري  املقطع  حذف  يف  يتمثل  األول:  النمط 
مفتوحاً،   طويالً  أم  مغلقاً  قصرياً  أكان  سواءً  التفعيلة، 

 . يعرف بعلة احلذف
النمط الثاين: يتمثل يف حذف مقطع قصري مفتوح من  -

 التفعيلة، عرف بعلة )القطع الكشف(  
من   - األخري  املقطع  حذف  يف  يتمثل  الثالث:  النمط 

التفعيلة، سواءً أكان قصرياً مغلقاً أم طويالً مفتوحاً، مث  
التعويض عنه بزايدة صامت فيتشكل مقطع طويل مغلق  

 (. قصريف آخر التفعيلة، عرف بعلة )ال
مفتوح،   - قصري  مقطع  حذف  يف  يتمثل  الرابع:  النمط 

والتعويض عنه بصامت، فيتشكل مقطع طويل مغلق يف  
تفعيلة   يف  ويقع  )الوقف(  بعلة  ويعرف  التفعيلة  آخر 

 واحدة هي مفعوالْت  
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يف حذف مقطع صويت واحد    الكيفوتشرتك مجيعا من حيث  
نواة   أم  اثنية  نواة  أكانت  سواء  التفعيلة  من  األخرية  النواة  من 

 . اثلثة
 اجملموعة الثانية: 

يتمثل يف حذف مقطع قصري مفتوح من التفعيلة، عرف   -
من حيث الكيف على حذف مقطع    اخلرم( ويقومبعلة )

 . البيت -صويت من النواة األوىل يف بداية التفعيلة
 اجملموعة الثالثة: 

التفعيل  ة،  - من  قص              ري مفتوح  مقطع  ح  ذف  يتمث  ل يف 
عرف بعلة )التش          عيث( ويقوم من حيث الكيف على 
حذف مقطع ص      ويت من النواة الثانية يف وس      ط تفعيلة 

 الضرب.
 يضم تغريين كميني لغويني مها: اجملموعة الرابعة: 

ص              وتيني   - مقطعني  ح   ذف  يف  ويتمث   ل  األول:  النمط 
أوهلما قص   ري مفتوح، والثاين إما قص   ري مغلق، أو طويل 
بعل ة )احل ذذ( ويقع يف تفعيل ة واح دة هي   مفتوح، عرف 

 متفاعلن.  
ص              وتيني   - مقطعني  ح   ذف  يف  ويتمث   ل  الث   اين:  النمط 

لق، أو طويل مفتوح، والثاين قص   ري أوهلما إما قص   ري مغ
مفتوح، ويعرف بعلة )الص        لم(، ويقع يف تفعيلة واحدة 

 هي مفعوالُت.  
للتفعيلة   الثانية  النواة  حذف  يف  الكيف  حيث  من  معا  ويشرتكان 
أي الوتد اجملموع أو املفروق املكون من مقطعني صوتيني يف تفعيلة  

 العروض وتفعيلة الضرب. 
)ا 3 هذا  جعل  املمكن  الكيفي( من  والتناسب  الكمي  لتماثل 

جهة،   من  الشعرية  العلل  بعض  وقبول  الستحسان  معيارا 
واستقباح بعضها أو رفضها لغياب هذا املعيار عنها على الرغم  
جهة أخرى، وهو معيار َل يتحقق   من ذكر العروضيني هلا من 
أم   منفردة  أكانت  سواء  مستهجنة  علة  فهي  )اخلرم(،  علة  يف 

 ( 16خر. )ينظر جدول رقم مركبة مع زحاف آ
 اهلوامش:

وإمنا  1 التفعيلة،  من  بديال  ليست  الرقمية  املنظومة  ألن  اللبس؛  إىل  ذلك  يؤدي  ال 
يف  املتمثلة  املقطعية  هندستها  من  الكامن  اجلانب  إلبراز  معها،  ابلتوازي  تكتب 

 التوازي والتقابل. 

العريب" جملة جامعة أم القرى أيوب، حسام َممد: "النوى اإليقاعية يف حبور الشعر   2
م، ص: 2012  –ه   1434لعلوم اللغات، جامعة أم القرى، العدد التاسع، َمرم  

 . 174- 170ص  -202 -157
راجع: أيوب، حسام َممد: "توظيف املصطلح اللساين يف دراسة العروض العريب"  3

، 242  -221م، ص:  2008،  4( العدد:  4اجمللة األردنية للغة العربية، اجمللد )
 . 239- 236ص: 

رقمي  4 بعروض  مستعينا  العريب  العروض  يف  الكيفي  اجلانب  بدراسة  الباحث  عين 
على  الرتكيز  مع  احلروف  أعداد  ال  الصوتية  املقاطع  أعداد  على  قائم  جديد 
تكون  اليت  اإليقاعية  النوى  من  جمموعة  عِب  املقاطع  هلذه  اهلندسية  التشكيالت 

 التفعيالت الشعرية ومن ذلك: 
جملة  أيوب • العريب"  الشعر  حبور  يف  اإليقاعية  "النوى  َممد:  حسام   ،

لعلوم اللغات، جامعة أم القرى، العدد التاسع، َمرم   جامعة أم القرى 
 .  202 -157م، ص: 2012 –ه  1434

أيوب، حسام َممد: "ما يلزم من الزحاف دراسة عروضية رقمية"، جملة  •
يناير  1ع:    28مج    اآلداب جبامعة امللك سعود، جامعة امللك سعود،

 . 30 -3م، ص:  2016
الشعرية"   • القافية  دراسة  يف  الصويت  املقطع  "دور  َممد:  حسام  أيوب، 

ع:   األزهر،  جامعة  ابلقاهرة،  العربية  اللغة  م،  2016،  34جملة كلية 
 . 716- 689ص: 

جملة  • اخلفيفني"،  السببني  بني  الزحاف  "تناوب  َممد:  حسام  أيوب، 
اإلما جامعة  العربية،  العدد  العلوم  اإلسالمية،  سعود  بن  َممد  ،  51م 

 . 426  -361ه ، ص: 1440ربيع اآلخر، 
أيوب، حسام َممد: "البنية الوزنية يف الفنون الشعرية املستحدثة دراسة   •

عروضية رقمية"، جملة جامعة امللك فيصل، جامعة امللك فيصل، مج: 
 . 144-137م، ص: 2021،  1، ع: 22

يف ال لربط اجلانب الكمي مما دفعين إىل إعادة النظر  للعلل، والسعي  دراسة الكمية 
 ابجلانب الكيفي حىت تكون النظرة شاملة، وال تصور جانبا واحدا من احلقيقة.  

أيوب، حسام َممد: "الزحافات العروضية رقميا بداللة املقاطع الصوتية"، )مقبول  5
 ورقة(  43م. ) 2020للنشر(، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، 

 238- 237راجع: "توظيف املصطلح اللساين يف دراسة العروض العريب"، ص  6
وتفعيلة  7 )فَْاِعُلْن(  تفعيلة  يف  جمموع  وتد  آخره  ما  على  خفيف  سبب  زايدة  هو 

 )ُمتَ َفْاِعُلْن(، يف حبر املتدارك وحبر الكامل. 
محاد )ت 8 بن  نصر اْساعيل   ه (: عروض الورقة، حتقيق: َممد393اجلوهري، أبو 

 . 48م، ص 1994(، أرضروم، جامعة أاتتورك، 1سعدي جوكنلي، )ط 
مجال الدين عبد الرحيم )ت  - يف شرح عروض 772األسنوي،  ه (: هناية الراغب 

)ط  صالح،  شعبان  د.  حتقيق:  احلاجب،  اجليل،  1ابن  دار  بريوت،  م،  1989(، 
 . 336ص: 

أيب    - بن  َممد  هللا  عبد  أبو  الدين  بدر  الغامزة  827بكر)الدماميين،  العيون  ه (: 
(، القاهرة، مكتبة اخلاجني، 2على خبااي الرامزة، حتقيق: احلساين حسن عبد هللا، )ط 

 . 59م، ص 1994
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 جدول مفتاحي لعلل الزايدة والنقص  16جدول 
 التغري الكيفي الرتميز الرقمي  التفعيلة املعتلة  الرتميز الرقمي  التفعيلة األصلية اسم العلة  التغري الكمي 

زايدة مقطع صويت )قصري مغلق أو  

مقطع طويل مفتوح(، وعرف بعلة  

 )الرتفيل(

تكون النواة األخرية من   (3،  1) ِعاَلُْتنْ فَاْ  (2،  1) ِعُلنْ فَاْ  الرتفيل 

ثالثة مقاطع صوتية بدال 

متثل الوتد  من اثنني 

 اجملموع ومقطعا زائدا

 (3،  3) ِعاَلْتُنْ ُمتَ َفاْ  (2،  3) ِعُلنْ ُمتَ َفاْ 

زايدة صامت على املقطع الطويل  

املفتوح يف آخر التفعيلة فيتحول  

إىل مقطع طويل مغلق، ويقع يف  

 علتني مها: )التذييل والتسبيغ(

 ال يوجد تغري كيفي  (2،  2) ِعاَلْنْ ُمْستَ فْ  (2،  2) ِعُلنْ ُمْستَ فْ  التذييل 

 (2،  1) ِعاَلْنْ فَاْ  (2،  1) ِعُلنْ فَاْ 

 (2،  3) ِعاَلْنْ ُمتَ َفاْ  (2،  3) ِعُلنْ ُمتَ َفاْ 

 (1،   2،  1) نْ تَْ ِعاَلْ فَاْ  (1،  2،  1) ُتنْ ِعاَلْ فَاْ  التسبيغ 

حذف املقطع األخري من التفعيلة،  

مغلقاً أم طويالً  سواًء أكان قصرياً 

 مفتوحاً، يعرف بعلة )احلذف(

حذف مقطع صويت   (2) فَ ُعوْ  (1،  2) ُلنْ فَ ُعوْ  احلذف

واحد من النواة األخرية  

 من التفعيلة 

ُلنْ َمَفاْ   (1،  2) ِعيْ َمَفاْ  (2،  2) ِعي ْ

 (2،  1) ِعاَلْ فَاْ  (1،   2،  1) نْ تُ ِعاَلْ فَاْ 

حذف مقطع قصري مفتوح من 

 التفعيلة، عرف بعلة )القطع(

 (1،  1) ِعلْ فَاْ  (2،  1) ِعُلنْ فَاْ  القطع

 (1،  2) ِعلْ ُمْستَ فْ  (2،  2) ِعُلنْ ُمْستَ فْ 

 (1،  3) ِعلْ ُمتَ َفاْ  (2،  3) ِعُلنْ ُمتَ َفاْ 

حذف مقطع قصري مفتوح من 

 التفعيلة، عرف بعلة )علة الكشف(

 (1،  2) اَلْ َمْفُعوْ  (2،  2) اَلْتُ َمْفُعوْ  الكشف 

حذف املقطع األخري من التفعيلة،  

سواًء أكان قصرياً مغلقاً أم طويالً  

مفتوحاً، مث التعويض عنه بزايدة  

صامت فيتشكل مقطع طويل مغلق 

يف آخر التفعيلة، عرف بعلة  

 )القصر(  

ُلنْ َمَفاْ  القصر  (1،  2) ِعْيلْ َمَفاْ  (2،  2) ِعي ْ

 (2،  1) ِعاَلْتْ فَاْ  (1،   2،  1) ُتنْ ِعاَلْ فَاْ 

 (2) فَ ُعْولْ  (1،  2) ُلنْ فَ ُعوْ 

حذف مقطع قصري مفتوح،  

والتعويض عنه بصامت، فيتشكل  

مقطع طويل مغلق يف آخر التفعيلة  

 ويعرف بعلة )الوقف(

 (1،  2) اَلْتْ َمْفُعوْ  (2،  2) اَلْتُ َمْفُعوْ  الوقف 

حذف مقطع قصري مفتوح من 

 )التشعيث(التفعيلة، عرف بعلة 

حذف مقطع صويت من   (1،   1،  1) ُُتْ َعْلفَاْ  (1،   2،  1) ُتنْ ِعاَلْ فَاْ  التشعيث 

النواة الثانية يف وسط 

 تفعيلة الضرب. 

حذف مقطع قصري مفتوح من 

 التفعيلة، عرف بعلة )اخلرم(

ُلنْ َمَفاْ  اخلرم  ُلنْ فَاْ  (2،  2) ِعي ْ  (2،  1) ِعي ْ

 (1،  1) لُنْ ُعوْ  (1،  2) ُلنْ فَ ُعوْ 
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حذف مقطع صويت من   (3،  1) َعَلُُتْ فَاْ  (3،  2) َعَلُُتْ ُمَفاْ 

األوىل يف بداية النواة 

 البيت  -التفعيلة

حذف مقطعني صوتيني أوهلما  

قصري مفتوح، والثاين إما قصري  

مغلق، أو طويل مفتوح، عرف بعلة 

 )احلذذ(

حذف النواة الثانية   (3) ُمتَ َفاْ  (2،  3) ِعُلنْ ُمتَ َفاْ  احلذذ

للتفعيلة أي الوتد 

اجملموع أو املفروق 

املكون من مقطعني 

صوتيني يف تفعيلة 

 العروض وتفعيلة الضرب 

حذف مقطعني صوتيني أوهلما إما  

قصري مغلق، أو طويل مفتوح،  

والثاين قصري مفتوح، ويعرف بعلة  

 )الصلم(

 (2) َمْفُعوْ  (2،  2) اَلْتُ َمْفُعوْ  الصلم

ه (: اجلامع يف العروض والقوايف،  342أبو احلسن العروضي، أمحد بن َممد )ت   9
  - 1416(، بريوت، دار اجليل،  1حتقيق: زهري غازي زاهد، وهالل َّنجي، )ط 

 . 125م، ص 1996
اإلقناع يف العروض وختريج  ه (:  385الصاحب بن عباد، أبو القاسم اْساعيل)-

)ط   القوايف، ايسني،  آل  حسن  َممد  بغداد1حتقيق:  منشورات    -(،  العراق، 
 . 34املكتبة العلمية، ص  

 .  23عروض الورقة: ص -
حتقيق:   ،القسطاس يف علم العروضه (:  538الزخمشري، َممود بن عمر )ت  -

 . 94م، ص 1989(، بريوت، مكتبة املعارف، 2، )ط فخر الدين قباوة
هو زايدة حرف ساكن على ما آخره وتد جمموع يف تفعيلة: )ُمْستَ ْفِعُلْن وفَْاِعُلْن 10

 وُمتَ َفْاِعُلْن( يف حبور البسيط واملتدارك والكامل. 
   17، اإلقناع: ص: 109اجلامع: ص 11

)ت- عثمان  الفتح  أبو  جين،  العروضه (:    392ابن  أمحد  حت،  كتاب  قيق: 
 . 75م. ص  1989(، الكويت، دار القلم للنشر والتوزيع،  2فوزي اهليب، )ط 

)ت  - التِبيزي  اخلطيب  علي،  بن  حيىي  زكراي  يف  502أبو  الكايف  ه (: كتاب 
)ط  هللا،  عبد  حسن  احلساين  حتقيق:  والقوايف،  مكتبة  3العروض  القاهرة،   ،)

 . 41م، ص 1994اخلاجني، 
 59، العيون الغامزة: ص 337هناية الراغب: ص ، 48عروض الورقة: ص 12
ص  13 ص  122اجلامع:  اإلقناع:  ص  31،  جين:  البن  العروض  الكايف  94،   ،

 . 62للتِبيزي: ص 
يف حبر 14 يف تفعيلة )فَْاِعاَلْتُْن(  ما آخره سبب خفيف  هو زايدة حرف ساكن على 

 الرمل. 
 . 112، العروض البن جين: ص 46، اإلقناع: ص  136اجلامع: ص 15
 . 239- 238راجع:" توظيف املصطلح اللساين يف دراسة العروض العريب"، ص  16
ُلْن وفَْاِعاَلْتُْن( يف حبور  17 هو حذف السبب اخلفيف من آخر تفعيلة )فَ ُعْوُلْن وَمَفْاِعي ْ

 الطويل واملديد واهلزج والرمل واخلفيف واملتقارب. 

ص  اجلامع18 ص  167:  اإلقناع:  ص73،  جين:  البن  العروض  ، الكايف  152  ، 
 . 130للتِبيزي: ص 

ص    19 ص 38، اإلقناع: ص 127اجلامع:  ، الكايف  102، العروض البن جين: 
 . 74للتِبيزي: ص 

ص  20 ص  136اجلامع:  اإلقناع:  ص  46،  جين:  البن  العروض  ، الكايف  111، 
 . 85للتِبيزي: ص 

)ت  - جعفر  بن  علي  القاسم  أبو  القطاع،  علم   515ابن  يف  البارع  ه (: كتاب 
م،  1985العروض، حتقيق: أمحد َممد عبد الدامي، مكة املكرمة، املكتبة الفيصلية،  

 . 158ص 
تفعيلة    21 يف  قبله  ما  وإسكان  التفعيلة  آخر  يف  اجملموع  الوتد  ساكن  حذف  هو 

 )فَْاِعُلْن، ُمْستَ ْفِعُلْن، ُمتَ َفْاِعُلْن( يف حبور البسيط والكامل والرجز واملنسرح. 
ص  22 اإل109اجلامع:  ص  ،  ص  16قناع:  جين:  البن  العروض  عروض 75،   ،

 . 13الورقة: ص 
ه (: كتاب العروض، حتقيق: َممد 420أبو احلسن الربعي، علي بن عيسى )ت    -

برلني، دار النشر الكتاب العريب والشركة املتحدة  -م(، بريوت2أبو الفضل بدران، )
 . 18م، ص 2000-ه  1420للتوزيع، 

)ت23 بكر  أبو  السراج،  احلسني    316ابن  عبد  حتقيق:  العروض"،  "كتاب  ه (: 
بغداد، العدد ص  1972،  15الفتلي، جملة كلية اآلداب،  ص  440  -411م،   ،

422  . 
ص  - ص  110اجلامع:  اإلقناع:  ص  18،  جين:  البن  العروض  الكايف  77،   ،

 . 61للخواص: ص  
، العروض 32، اإلقناع: ص  122، اجلامع: ص  426العروض البن السراج: ص  42

 . 95جين: ص البن 
يقال: 52 يف وسط التفعيلة وإسكان ما قبله، وجيوز أن  حذف ساكن الوتد اجملموع 

 هو حذف أول الوتد اجملموع يف تفعيلة )فاعالتن(، يف حبر اخلفيف واجملتث. 
ص  26 ص  155اجلامع:  اإلقناع:  ص  63،  جين:  البن  العروض  ، الكايف  136، 

 . 115للتِبيزي: ص 
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اجملموع  27 الوتد  أول  التالية:  حذف  التفعيالت  يف  ويقع  البيت،  من  شطر  أول  يف 
 . ُلْن، ُمَفْاَعَلنُتْ  فَ ُعْوُلْن، َمَفْاِعي ْ

 . 104، العروض البن جين: ص40، اإلقناع: ص  129اجلامع: ص 28
أبو  29 الزجاج،  ينظر:  البيت  من  اجلزء  أول  يف  إال  يكون  ال  اخلرم  أن  الزجاج  ذكر 

اب العروض"، جملة الدراسات اللغوية،  ه (: "كت311اسحق إبراهيم بن السري )ت
اجمللد   الرايض،  والدراسات،  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  سته،  أبو  سليمان  حتقيق: 

 . 141، ص 186 -88م، ص:  2004، 3، العدد 6
. وال خيفى من هذا التشبيه  117" ألنه خرم بعضه أي قطع" هناية الراغب: ص    30

 استهجان علة اخلرم. 
يعرف خرم تفعيلة )فَ ُعْوُلْن( ابلثلم أيضا، وآثرت االكتفاء مبصطلح اخلرم للتفعيالت  31

العروضيني   بعض  إليه  ذهب  ما  وهو  نفسه،  القانون  يف  مجيعا  تشرتك  ألهنا  الثالث 
 . 93، وابن القطاع يف كتابه البارع ص  141ج يف كتابه العروض: ص  كأمثال الزجا 

ص  32 ص 169اجلامع:  ص  75، اإلقناع:  ، القسطاس: 135، الكايف للتِبيزي: 
 . 126ص 

. وال خيفى من هذا  117" من قوهلم سن مثلوم أي مكسور" هناية الراغب: ص    33
 التشبيه استهجان علة الثلم. 

( ابلعضب أيضا، لكين آثرت االكتفاء مبصطلح اخلرم  عرف خرم تفعيلة )ُمَفْاعَ 34 َلنُتْ
 للتفعيالت الثالث ألهنا تشرتك مجيعا يف القانون نفسه. 

 . 88، العروض البن جين: ص 26، اإلقناع: ص  117اجلامع: ص 35
الراغب:  36 هناية  قرنيه"  أحد  ذهب  أي  أعضب  ثور  قوهلم  من  خيفى  117"  وال   .

 لعضب.  من هذا التشبيه استهجان علة ا 
 هو حذف السابع املتحرك يف تفعيلة )َمْفُعْواَلُْت( يف حبر املنسرح وحبر السريع. 37
ص  38 ص  142اجلامع:  اإلقناع:  ص  53،  جين:  البن  العروض  ، الكايف  122، 

 . 99للتِبيزي: ص 
هو حذف ساكن السبب اخلفيف وإسكان متحركه يف حبور اهلزج واملديد والرمل  39

 . واملتقارب واخلفيف
كتبت بيتني متتاليني لبيان أن إطالق النون يوقع الشاعر   181لعيون الغامزة، ص  ا04

 يف اإلقواء مما يؤكد وجود هذا الضرب النادر)َمَفْاِعْيْل( للهزج. 
)ت  41 مسعدة  بن  سعيد  احلسن  أبو  حتقيق:  215األخفش،  القوايف،  ه (: كتاب 

 .  99م، ص  1974، بريوت، دار األمانة،  1أمحد راتب النفاخ، ط 
التنوخي، أبو يعلى عبد الباقي )ت القرن اخلامس اهلجري(: كتاب القوايف، حتقيق:    -

 . 156م، ص 1978، مصر، مكتبة اخلاجني 2عوين عبد الرؤوف، ط 
ص  42 ص 166اجلامع:  ص  72، اإلقناع:  ، عروض 152، العروض البن جين: 

 . 45الورقة: ص 
 اَلُْت( يف حبر املنسرح وحبر السريع. هو إسكان السابع املتحرك يف تفعيلة )َمْفُعوْ  43
ص    44 ص 56، اإلقناع: ص 147اجلامع:  ، الكايف  127، العروض البن جين: 

 . 104للتِبيزي: ص 
 هو حذف الوتد اجملموع من آخر تفعيلة )ُمتَ َفْاِعُلْن( يف حبر الكامل. 45
ص    46 ص  121اجلامع:  اإلقناع:  ص  29،  جين:  البن  العروض  الكايف 92،   ،

 . 60يزي: ص للتِب 
ه (: كتاب العروض، حتقيق ودراسة: سيد  211األخفش، سعيد بن مسعدة )ت  47

 .  53م. ص  1997البحراوي،  

 هو حذف الوتد املفروق من آخر تفعيلة )مفعوالُت( يف حبر السريع.  48
ص  49 ص  141اجلامع:  اإلقناع:  ص  52،  جين:  البن  العروض  ، الكايف  120، 

 . 97للتِبيزي: ص 
جديدة  50 صورة  إىل  التفعيلة  بنقل  العروضيني  بعض  عليه  تعارف  ما  إىل  أميل  ال 

وتغيري حروفها مثل: نقل )َمْفًعو( إىل )فَْاِعْل( ألن هذا النقل يُنسي الدارس األصل 
 وقد يرتتب على ذلك أخطاء. 

يف حبر   هو اجتماع علة احلذف وعلة القطع يف تفعيلة )فَْاِعاَلْتُْن( وتفعيلة )فَ ُعْوُلْن(51
 املديد واملتقارب. 

ص:  52 السراج:  البن  ص  419العروض  اجلامع:  ص  104،  اإلقناع:   ،13  ،
 . 70العروض البن جين: ص  

، العروض 73، اإلقناع: ص  167، اجلامع: ص  438العروض البن السراج: ص  53
 . 153البن جين: ص 

 لوافر. هو اجتماع علة احلذف وزحاف العصب يف تفعيلة )مفاَعَلنت( يف حبر ا54
 54الكايف للتِبيزي، ص 55
. وال خيفى  117" من قوهلم سن أثرم إذا قلعت من أصلها" هناية الراغب: ص  56

 من هذه التسمية استهجان علة الثرم. 
ص  57 ص  169اجلامع:  اإلقناع:  جين:  75،  البن  العروض  الكايف  156،   ،

 . 136للتِبيزي: ص 
. وال  118" مأخوذ من َشرَتِ العني وهو شق جفنها األعلى" هناية الراغب: ص  58

 خيفى من هذا التشبيه استهجان علة الشرت. 
 . 97، القسطاس: ص 26، عروض الورقة: ص 40اإلقناع: ص  59
ُلْن، وُمْستَ ْفِع  60 هو حذف السابع الساكن يف تفعيلة )فَاِعاَلتُْن، وفَاِع اَلْتُْن، وَمَفْاِعي ْ

واخلفيف،   والرمل،  واهلزج،  واملديد،  الطويل،  حبور  يف  املنقوصة(،  وُمَفْاَعَلنُتْ  ُلْن، 
 واملضارع، واجملتث. 

. وال خيفى ما توحيه هذه التسمية  119" كاملكان الذي قد َخِرب" هناية الراغب:  61
 من استهجان علة اخلرب. 

 .  104، العروض البن جين: ص 40، اإلقناع: ص  129اجلامع: ص 62
ص  36 الراغب:  هناية  بعضها"  انكسر  أي  سنه  انقصمت  قوهلم  من  وال    .118" 

 خيفى ما توحيه هذه التسمية من استهجان علة القصم املركبة. 
 . 88، العروض البن جين: ص 27، 26، اإلقناع: 118اجلامع: ص 46
(، يف حبر الوافر. 56  هو اجتماع )العصب والكف( يف تفعيلة )ُمَفْاَعَلنْتْ
. وال خيفى من  118قوهلم تيس أعقص إذا كان قرنه مائال" هناية الراغب:  " من 66

 هذه التسمية استهجان علة العقص. 
 . 89، العروض البن جين:  27، اإلقناع: ص  118اجلامع: ص 67
(، يف حبر الوافر. 68  هو حذف اخلامس املتحرك يف )ُمَفْاَعَلنُتْ
ص  69 الراغب  هناية  ينظر:  معا"  قرَّنه  ذهب  إذا  أجم  تيس  قوهلم  من  وال  118:   .

 خيفى من هذا التشبيه استهجان علة اجلمم.  
ص  70 ص  118اجلامع:  اإلقناع:  ص  27،  جين:  البن  العروض  عروض 89،   ،

 . 19الورقة: ص 
 :املراجع

)ت:   (1 مسعدة  بن  سعيد  حتقيق   -ه (  215األخفش،  العروض،  كتاب 
 م(. 1997ودراسة: سيد البحراوي )
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)ت:   (2 مسعدة  بن  سعيد  احلسن  أبو  القوايف،   -ه (  215األخفش،  كتاب 
 م(. 1974، حتقيق: أمحد راتب النفاخ، دار األمانة ) 1ط 

يف شر   –ه (  772األسنوي، مجال الدين عبد الرحيم )ت:   (3 ح هناية الراغب 
)ط  احلاجب  ابن  اجليل،1عروض  دار  صالح،  شعبان  د.  حتقيق:  بريوت   ( 

 م(. 1989)
"توظيف املصطلح اللساين يف دراسة العروض العريب"  –أيوب، حسام َممد (4

 م(.  2008( )4( العدد: )4اجمللة األردنية للغة العربية، اجمللد )

لة جامعة "النوى اإليقاعية يف حبور الشعر العريب"، جم  -أيوب، حسام َممد (5
 م(. 2012( )9أم القرى لعلوم اللغات وآداهبا، العدد: )

بني السببني اخلفيفني"، جملة العلوم   -أيوب، حسام َممد   (6 "تناوب الزحاف 
( العدد:  اإلسالمية،  سعود  بن  َممد  اإلمام  جامعة  ( 51العربية، 

 ه(.1440)

املقطع الصويت يف دراسة القافية الشعرية"–أيوب، حسام َممد   (7 ، جملة "دور 
 م(.2016( )34كلية اللغة العربية ابلقاهرة، جامعة األزهر، العدد:)

َممد (8 حسام  الصوتية"،   -أيوب،  املقاطع  بداللة  رقميا  العروضية  "الزحافات 
 )مقبول للنشر(، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت. 

َممد   (9 حسام  رقمية"،  –أيوب،  عروضية  دراسة  الزحاف  من  يلزم  جملة  "ما 
 م(. 2016( )1( العدد:)28اآلداب جبامعة امللك سعود، اجمللد: )

دراسة  (10 املستحدثة  الشعرية  الفنون  يف  الوزنية  "البنية  َممد:  حسام  أيوب، 
اجمللد:  فيصل.  امللك  جامعة  فيصل،  امللك  جامعة  جملة  رقمية"،  عروضية 

 م(. 2021( )1( العدد: )22)

كتاب القوايف،   -ن اخلامس اهلجري(  التنوخي، أبو يعلى عبد الباقي )ت القر  (11
 م(.1978( حتقيق عوين عبد الرؤوف، مكتبة اخلاجني، مصر )2)ط 

( حتقيق:  2كتاب العروض )ط   - ه (    392ابن جين، أبو الفتح عثمان )ت:   (12
 م(. 1989أمحد فوزي اهليب، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت )

(، 1عروض الورقة )ط   -ه (  393اجلوهري، أبو نصر اْساعيل بن محاد )ت:   (13
 م(. 1994حتقيق َممد سعدي جوكنلي، جامعة أاتتورك، أرضروم )

كتاب العروض، حتقيق:   -ه (  420أبو احلسن الربعي، علي بن عيسى )ت   (14
للتوزيع،  املتحدة  بدران، دار النشر الكتاب العريب والشركة  َممد أبو الفضل 

 م(. 2000برلني )-بريوت

بن َم (15 يف العروض    -ه (  342مد )ت:  أبو احلسن العروضي، أمحد  جلامع  ا
بريوت  1والقوايف )ط  ( حتقيق: زهري غازي زاهد، وهالل َّنجي، دار اجليل، 

 م(. 1996)

( حتقيق: احلساين 3كتاب الكايف يف العروض والقوايف )ط   -اخلطيب التِبيزي (16
 م(. 1994حسن عبد هللا، القاهرة، مكتبة اخلاجني، القاهرة )

يف علمي    - ه (    858بن عباد )ت:    اخلواص، شهاب الدين أمحد (17 الكايف 
)ط  والقوايف  مكتبة 1العروض  املقصود،  عبد  َممد  املقصود  عبد  حتقيق   ،)

 م(. 2006الثقافة الدينية، القاهرة )

العيون   - ه(  827الدماميين، بدر الدين أبو عبد هللا َممد بن أيب بكر )ت:   (18
)ط  الرامزة،  خبااي  على  حسن  2الغامزة  احلساين  حتقيق:  مكتبة (  هللا،  عبد 

 م(. 1994اخلاجني، القاهرة )

)ت:   (19 السري  بن  إبراهيم  اسحق  أبو  العروض،    - ه (  311الزجاج،  كتاب 
جملة الدراسات اللغوية، حتقيق: سليمان أبو سته، الرايض، مركز امللك فيصل  

 م(.  2004( )3( العدد: )6للبحوث والدراسات، اجمللد: )

)ت:   (20 عمر  بن  َممود  العروض    -ه (  538الزخمشري،  علم  يف  القسطاس 
 م(. 1989( حتقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة املعارف، بريوت )2)ط 

)ت (21 بكر  أبو  السراج،  عبد   -ه (    316ابن  حتقيق:  العروض"،  "كتاب 
 م(. 1972( )15احلسني الفتلي، جملة كلية اآلداب، بغداد، العدد: )

اإلقناع يف العروض   -ه (  385الصاحب بن عباد، أبو القاسم اْساعيل )ت:   (22
)ط  القوايف،  املكتبة 1وختريج  منشورات  ايسني،  آل  حسن  َممد  حتقيق:   )

 العراق.    -العلمية، بغداد

ه ( كتاب البارع يف علم    515ابن القطاع، أبو القاسم علي بن جعفر )ت:   (23
املكرمة،  مكة  الفيصلية،  املكتبة  الدامي،  عبد  َممد  أمحد  حتقيق:  العروض، 

 م(.  1985)
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