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 الرحيم بسم اهلل الرمحن 
    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 هل وصحبه ومن وااله  آوىلع
 

 تمهيد:  •
 (2) افً ر  وظ  ا،  مً ل  ع    ئ  ل  م  واعًء    –(1)حظقال اجلاكما    –  لنئ اكن الكتاب  

وإناءً (3)افً ر  ظ    ش   ح   فد  وج  ا  احً ز  م    ن  ح  ش    ،  أوعية  الع  ا؛  اكنوا  أنفسهم   مانيون 
 ا. ا كثيً خيً   مشحونةً  معارف، وآنيةً  روف  ، وظ  م  ل  ع  

ع  الزتكية حمض  فالرتا ثبوليست  شىت  ؛  طرقوا  أنهم  شاهد ىلع  ث 
علوم  الب  ومرورا،  واتلارخيية  اللغة والعلوم الرشعية ا من  ؛ بدءً أبواب العلوم 

وا  وال انلظرية  االجتماعية  والعلوم  بالفلسفة  وانتهاء  فنون تلجريبية، 
 معتربة ما زالت يف يط النسيان.   ت هلم إسهاماتواكنواملعارف العامة.  

إ تسىع  السلسلة  ب  ىلهذه  من  اتلعريف  يف  نماذج  العمانيني  نتاج 
 يف سبيل رفع يشء من اجلهالة عنها.   ؛املعارف اإلنسانية

 
السالم هارون.كتاب احليوان  (1) تأليف: أيب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ. حتقيق ورشح: عبد  :  2ط  ؛ 

 .  38/ 1 احللبي وأوالده بمرص. ة ومطبعة مصطفى البايببتم. مك1965هـ/ 1384

ظروفا«. انظر:  سمى األوعية  : »أنا أول من  ظروف. قال اخلليل  الظرف هنا بمعنى الوعاء. واجلمع  (2)

األنيس األديب  وُمنية  اجلليس  املوسونزهة  عيل  بن  العباس  تأليف:  )ت  ؛  ط1180ي  تقريبا(.  :  1هـ 

 . 124/ 1. النجف -ريةحليدبعة ااملط م. منشورات1967 /هـ1387

الر  الظ    (3) يف  احلح ف:  الوجه  ويف  البالغة،  هو  ويف لسان  الذكاء.  سن،  القلب  ِجم   األدفهو  ومكاراع  م  ب 

 ؛ مادة: ظرف(. لسان العربخالق. )األ
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ر   • ه 
ظ   بنظم الاكف  اخلاف    م 

وض والقواف(  وَذج  مصنفات الَعر  م  ن 
 
 ( 4) )أ

الفراهيدي    د  ع  ب   أمحد  بن  الع    –اخلليل  ت    –  (5)وضر  إمام  د  ه  ش  لم 
الع  ي  م  ل  الع    الساحة   مل ماني ة  طودة  قرون  تأيلفً ة  عليم  ا  يلة  يف  مستقال 

ب   فيما  والقوايف  حارضغ  ل  العروض  مباحثهما  كون  مع  تراثنا،  من  يف    ةً نا 
الع مانيني  دواوين  عناية    إشارةً   ووجدت  ومنظوماتهم.    رشوح  إىل  يتيمة 

ع   بن  راشد  األديب  )قت  س  الر    ة  ي   م  الطبيب  أبيات  11ايق  يف  الفن  بهذا    ه( 
(6) وضوابطها  الشعر ماء حبورأسها في ع  ج     ن سبت إيله،

. 

 
املقال    (4) هذا  تب  املحرم  كح شهر  أكتوبر  ه1437يف  صم .  م2015ـ/  الكرم دم ثم  طبعة  عن  ت  األوىل  تاب 

عح وز بسلطنة  والثقافة  الرتاث  سنة  ارة  بتحقيق2016هـ/  1437امن  صقر  م  جال  حممد  ،  الدكتور 

 .  : مطبوعة الكتابأشري بقويل ، وإليها قالليها يف حوايش هذا املعفاستدركتح بعض اإلحاالت 

ا  (5) دم بكثرٍة يف مصنفات  رم وضي  إمام:  وِمث لحه  –لعامنيني  هذا اللقبح وم رح   هذا   املثال  سبيل  عىل  انظر  –  نيالعم

مطبوعة  )  . 40  ،9ص(  الغاوي  خمطوطة )  اخلايف  مظهر  وهو   عنه،  احلديث   بصدد  ننح  الذي  الكتاب

 (.  92، 59ص الكتاب

 :  البن عمرية هياألبيات املنسوبة  (6)

ةٍ  م ْش  عم ِسّت  ِمن   الناس  ِر  ِشع  رح   وأمب حح

 

سم   يل  ن   كح ي تماِن  بم ها وضابِطحها   ِميعم

ووافرٍ   بسيٍط  مع  مديٌد   طويٌل 

 

رسيعها   رجز  رمل  وهزج   وكمل 

اقتضب   وضارعه  ِخفٍّ   ومنرسح 

 

ها   ِيعم جم ذ   فمأ خح خب  قارب   بمجتث 
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بأبياٍت  في  ثم أردفها  وم حاول  ما قرآين لكل بحر،    ضابطٍ   عم ض  ها  العزيز  الكتاب  بمعنى أن يستخرج من 

 يل:  يف بحر الطو عىل نحو قولهجاء عىل أوزان األبحر،  

اهح  وم أمه  ن تح  كح ن   مم انح  رم ِهج  ا  بمدم  طمِويٌل 

 

أمف نماهح   ح  والتصُّبر فؤادي  ابم   أذم

اِعلحن    فم مم ولحن   فمعح اعيلحن   فم مم ولحن    فمعح

 

تقت  ا)وال  التي  لوا  اهللح( لنفس  مم  ر    حم

خح    لشيخح ها اهذه األبيات ذكر     امن يف تاريخ بعض علامء عُ   إحتاف األعيانالبمط ايشر يف  سيف بن محود  املؤرِّ

الدينية  2004هـ/  1425:  2ط) للشؤون  السلطان  جلاللة  اخلاص  املستشار  مكتب  النارش:  م. 

ا منسو (296  / 2سلطنة عامن.    /والتارخيية ُتح د  جم رها بعبارة: »وم د  ِق  إشارًة منه إىل عدم حتقر   بًة إليه«، وصم

نسبت وتمِردح صحة  لديه.  وها  نسبٍة.  دحونم  ًة  ي دم قم مح املخطوطات  ظهور  يف  كثريا  فوجدتح    عنها  كثرًيا  بحثتح 

نقلها يف   املنارالعالمة حممد رشيد رضا  النحو  جملته  كتاب يف  نقلت من  التي  املقتطف،  نقال عن جملة   ،

نس يذكر  ومل  األملان!  ملن؟ألحد  يف    بتها  رأيتح  خمطوطاثم  امللفهرس  جامعة  الرصف ت  يف  سعود   ك 

والعروض ا  والوضع  بجامعة  املكتبات  شؤون  عامدة  األوىل  )إصدار:  الطبعة  بالرياض.  سعود  مللك 

ب 2012هـ/  1433 بن  م( خمطوطا  الدين  زين  إىل:  منسوًبا  الشعر(،  أبحر  أوزان  تشمل  )أبيات  عنوان: 

ٌل   جح فم به، سوى ما  مل أِجد   ثعلب البريي، وهو رم ر  ن  عم كِرم يف المم هـ. 841ا إىل سنة  فهرس أنه كان حيذح

ا البحر  عن  أوله  يف  الواردة  الثواألبيات  األبيات  أما  عمرية.  املنسوبة البن  األبيات  تطابق  الثة  لطويل 

ا   «...عْشة  ست  من  الناس  شعر  »وأبحر:  قوله  وهي  –األوىل   ِري تم   البن  الصايف  املنهل  يف  فوجدُتح  غ 

)تبِ  ِدي  مل874ر  منسوبًة  الشها هـ(  أمحد  عارصه  احلجازي  اخلزرجي ب  األنصاري  عيل  بن  حممد  بن 

ختالف طفيف، وهي من رسالٍة له يف ما وقع هـ( مع ا875هـ، واملتوىف سنة  790املولود سنة  املرصي )

الكريم   القرآن  البحور(.يف  جواهر  من  النحور  )قالئد  سامها  العروضية،  البحور  أوزان  املنهل  )  عىل 

الوايف؛ بعد  واملستوىف  )ت  الصايف  األتابكي  بردي  تغري  بن  يوسف  ووضع  874تأليف:  حققه  هـ(. 

العامة للكتاب1984هـ/  1404:  1حواشيه: حممد حممد أمني. ط  القاهرة/ مرص.   -م. اهليئة املرصية 

.  ؛ للحجازي. دراسة وحتقيق: عهدي إبراهيم السييسقالئد النحور من جواهر البحوروانظر:  .  94/  2

بيانات  جامعة  -كلية اآلداب للنْش دون  إىل     نسبتها ثمة شكٌّ يف كل حال؛    وعىل   (.طنطا. نسخة معدة 

م  ّد من مزيدِ امين، وال بح الطبيب ابن عمرية الع  ق. قر حتم
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خ  و بن  سعيد  املحقق  الشيخ  عند  اإلبداع  مظاهر  اخللييل  ف  ل  من  ان 
إدراك  1287)ت مواطن  ه(  الع    ه  اتلصانيف  واخللل يف  فرتاه  انلقص  مانية، 

 ق  ت  ي   د تلك اثلغرات ل  يتقص  
 
  وانفتاح    ذهن    واتقاد    فكر    ه من سعة  ي  وت  ها بما أ

املعارف   تصانيف    العامة،ىلع  اكنت  فريدةً ذللك  »مقايلد    ه  منها:  متمزية، 
 
 
أ بـ »اتليسي    ها فيما بعد  ع  ب  ت  اتلرصيف«؛ أرجوزة ورشحها يف علم الرصف، 

اجلوهر    ط  م  ها. و»س  ا فات  م  يف يشء من الرصف اليسي« إتماما هلا واستدرااك ل  
و»ال   ابلديع«.  علم  يف  انلورر  الرفيع،  األحاكة  يف  القرانية  و»إاغثة  م  آنية«. 

ر يف األمر باملعروف وانليه عن املنكر«. و»لطائف  املله وف بالسيف املذك 
 م«.ع  ة انل  زاك  م يفك  احل  

املبتكرة:  و ل َم  منظومة »من مؤلفاته  ع  الاكف ف  بنظم  اخلاف  ه ر  
م ظ 

والقواف قصيدة    ؛(7)«الَعر وض  الالم  ويه  قافية  ىلع  البسيط  حبر  من 
 أوهلا: رة، املكسو

هلل    اًل احل م د   م  اك  يل    مح  ًدا  م 
 
 أ

 
ل  ن  م   

ل  ن  الع  ار ي م  ر وض  الرِّضا الع   ه  ع 
 

 
بمطم الناظمح هذا االسم بضم امليم وسكون    (7) ر. قال: ضم ظ ِهر( اسم فاعل ِمن  أمظ هم   املعجمة وكرس اهلاء )مح

ر( بفتح امليم واهلاء؛ مصدر كالظهور«. وكالم املحقق اخللييل رصيٌح   ظ هم يف أن هذا  »وجيوز أن يقال: )مم

منظومت  االسم عىل  لمٌم  مقدعم يف  يقول  فهو  اخلايف...«.    مة رشحها:ه،  مظهر  النظم:  هذا  سميتح  »وقد 

املنظومة...«  ويقول يف رشح  اسٌم هلذه  أبياُتا: »واملظهر اخلايف هو  لنا ثالث  . ويقول يف اخلامتة: »قد تم 

فم الكالم عىل هذه املنظومة املباركة التي سميناها: مظهر اخلايف  الْشح،  هذا االسم أيضا إىل ...«. وانرصم

الْشح حيمالن االسم نفسه،  ِخِه املخطوطة. وليس يف األمر كبريح إشكاٍل. فالنظم ولك يف نحسم كام نرى ذ

 ا اساًم واحدا عىل منظومته الرصفية ورشحها، وهو )مقاليد الترصيف(.  مثل ما أطلق املحققح اخللييل أيض
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الل    بطلب    نشأهاأ شيخه  سالم    ي  و  غ  من  بن  حممد  بن  مح اد  احلاذق: 
ط املحقق اخللييل  ممن ع    خنل؛ أحد علماء  (8) الب س    بعد ديباجة    –ان. قال 

اقتبس   من  رائعة  ي  الحااصط  فيها  ما  والقوايف  العروض  عليم  ئ  هي  ت 
لكتابه »–  (9)القارئ  ب اب  فقد  :  س 

 
أ ب يط   ر  ن ت   ك  ن   م  مين  إحسانه،    اتلمس 

 
لمم اترجة هذا    (8) وهو محم اد بن حممد    ت املقرتحة للبحث.  وضوعا امل  إحدىلتنقيب عن آثاره  واملغمور  العم

ط النخيل، من أهل القر ترك جوابات .  عامل لغوي، مع إملام بالفقهالث عْش اهلجري،  ن الثبن سامل البمس 

( متناثرة  رقم  فقهية  املخطوطات؛  رقم. و4901دار  السيد؛  الشيخ (1636مكتبة  مع  مراسالت  وله   ، 

حممد بن  )ت  سلطان  البطايش  ذك1277بن صلت  البطايشهـ(  املؤرخ  بعضها  ومورد  )   ر  الرمحن  فتح 

م. مكتبة  2012هـ/  1433:  1تأليف: سيف بن محود البطايش. ط   ؛الظمآن يف جوابات الشيخ سلطان

بعدها(  30مسقط/ سلطنة عامن. ص البوس فام  بن سلطان  سامل  السيد  يرتدد عىل جملس  وكان  عيدي  . 

)1236)ت مسقط  يف  سريةهـ(  يف  املبني  البوسعيديني  الفتح  تألالسادة  مح؛  رزيق  يف:  بن  حممد  بن  يد 

صالح،النخيل حبيب  حممد  حتقيق:  ط  .  السليمي.  مبارك  بن  ج2016هـ/  1437:  6وحممود  /  2م. 

ؤلفات معارصه د ميف العموم تع و  .(119له ولد يسمى أمحد )مكتبة السيد؛ رقمو  فام بعدها(.  371ص

ابن رزيق مصدرا مهام يف بحث تارخيه، كالفتح املبني، والشعاع الشائع باللمعان، والصحيفة القحطانية،  

   وسبائك اللجني، وروضة الساجع.

ا املح  (9) تمبمهم رًة بالديباجة، بقلم:  نظم مصد  فردة لل)انظر نسخة م  اخللييل ملنظومته  ققهذه الديباجة بعينها كم

بتاريخ الكندي،  اهلل  عبد  بن  أمحد  بن  حممد  1314  سنة  حممد  بن  سامل  بن  سعيد  الشيخ  خزانة  هـ. 

بمتمها كامامن(مسقط/ سلطنة عح   -الرواحي ث  أم ريِّ  ف  ، ثم  غم يها شيئا سوى الترصيح  هي ديباجًة للْشح، ومل يح

  هالعأ  هتح لقن  ا مو  .«...ا نبا حصأ  ضح ع ب  ينم  سمتلا  د قف»  :ة املنظومةقد قال يف ديباجباسم طالب النظم، ف

    .هنع ثيدحلا  يتأيس يذل ا حْش لا ةمدقم ن م وه
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وا فضله  بأوتاد  مستمساًك  الاكمل،  وغدوت   الفصيح  الشيخ   ذلك  متنانه، 
ح باسمه هذا األديب   ن اه  ورص   :(10) القائل اذلي ع 

اهلل    ط   ابل  ب س  بل  ين   ًة   ـ ـس  ــن ع م 
 

حــط     بها  و َل  
 
األ  اد  م  فاكن 

حا  زال  ال  نعمةفهو   و  الم    مداً 
 

   ، ة  ىل  بانلِّع م  ــوأو َل   احل م   اد   
العروض    يف عليم  )الاكيف  كتاب  هل  أنظم  بأن  م يلع   َت  ك  اذلي  فهو 

ه لطيف، مع   م  ج    يف، أنشأه أبو العباس بن  أنه رشوالقوايف(، وهو كتاٌب ح 
  ب  عيش

 
 إجابته«.  ، الشهي باخلو اص، فالزتمت  (11) د  مح   أ

ٌ م  وم  صل املنظوهذا األ  و    مشهورٌ   ت    متعددةٌ   هل رشوحٌ   ت  ع  ض  يف بابه، 
ون  وحواش   ورش   م  ظ  ،  غي  م  ظ  ن    ح  ه  عبد    ه  مثل:  العربية،  علماء  من  واحد 

)ت امليك  الطربي  حيىي  بن  اخلايف  1033القادر  »كشف  يف  مت    منه( 
ه( يف »الوايف  1037بد الرمحن بن عيىس بن مرشد العمري )ت، وعيف«الاك
)تحب احلنيف  جعفر  بن  ويل  بن  وخليل  الاكيف«،  »املورد  1106ل  يف  ه( 

  ، ه( يف »املنهل الصايف«1161ويم )تمد خليل الفي  الصايف«، وأبو الفتوح حم

 
إىل املحقق    يف مطبوعة الكتاب  ونسبها الدكتور حممد جال صقراألبيات.    لألسف ال نعرف قائل هذه   (10)

 .اخللييل

كِرم يف املخطوطات، وف  (11) اسمه: أبو العباس أمحد بن عباد   ري، واملشهور أنيه إخالٌل وتقديم وتأخكذا ذح

نمائي املعروف باخلّواص )ت  .  142/ 1للزركيل  األعالم انظرهـ(. 858بن شعيب القم
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 ر وثنم  مظن   يف  يفا شلا  ديدسلا   لوق ل ا»  يف  ( ه1337ت)  ف صان  كب   يفنحو
 . (12) «يفاكلا ئلآل

انلاظم  حٌ وواض   الكم  رصيح  يف  اخللييل  من  اقترص  ىلع    أنه  انلظم 
 ل:  زيادة، فهول يقو ون  د   (13)صلاأل
 ـ ل  ل    ن  م  ض  اخلايف الم    ر  ه  ظ  الم    ك  ون  ود  

 
ب     يل  م    وض  ر  ايف والع  و  الق    م  ل  ع  ـاكيف 

  
 
ً ت  م     يه  ك  ح  أ م  رص  انلظم  يف  ً ت  ق  ا   ا رص 
 

د  ن  ع  الم    ص  ال  خ  ىلع    ه  ن  م    بال   ل  خ   
ه  ت  م  ظ  ن  ذا اإلجال فقال: »ف  لكنه اعد يف رشح منظومته إىل تفصيل ه 

نظما م املهمِّ   ا، وكنت  ترصً هل  وز    ىلع  ذ    ت  د  منه مقترصا،   م  ل    ع  مواض    ر  ك  فيه 
املصنِّ وِّ ع  ي   ون    ف  ل  ي  تً ك  عليها،  لم  مترشِّ (14) ليها  ف  ق  ا  فاكن  بعوائد  فً ،  ا 

املوزواائد  الفو املنظومة    جمموع    غ  ل  وب  .  (15)وائد«ئد  »كمثل    114أبيات  بيتا 

 
لالستزادة:  ان  (12) واحلوايشظر  الرشوح  بنجامع  اهلل  لعبد  احلبيش.  ؛    م. 0420هـ/  2514:  1ط  حممد 

ر احلبيش نم   .1408ص/ 2جة املتحدة.  رات العربيأبوظبي/ اإلما   -منشورات املجمع الثقايف كح   مم ظ  ومل يمذ 

سة الصادرة يف مخ  الطبعةالكتاب الثانية املزيدة )انظر:  ، حتى يف طبعة  ه عليهحم املحقق اخللييل له وال رشم  

جدة/ اململكة العربية السعودية.    -عم، عن: دار املنهاج للنْش والتوزي2017هـ/  1439جملدات سنة  

 .  (636/ ص3مج

، ويحط لِقح عىل صا هي العبارة الت  )األصل(  (13) هح حبه ي يطلقها املحقق اخللييل عىل كتاب الكايف الذي نمظممم

 عبارةم )املصنِّف(. 

أمثلةً   (14) اخللييلع  انظر  املحقق  خمالفة  م  ىل  التالية  املواضع  يف  عليه  وزيادته  املنظوم  الْشح:  ألصله  ن 

 .  175، 150، 140، 48، 43، 33، 11ص

 سخة الْشح قريبا. وسيأيت توثيق ن  من الْشح. 3ص (15)
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ترب  أ السور،  االتفاق،اكً عداد  جبميل  الوفاق«فً وترش      بطيب  قال    (16)ا  كما 
 ها.  ناظم  

، جعله يف  (17)ا لطيفا عليهاخللييل رشحً  ق  املحقِّ  ع  ض  وبعد تمام انلظم و  
العروض لعلم  األول  مقدمة  ،قسمني:  ىلع  وخا بان  وبا  وفيه  ترتيب  تمة 

معرفتها .  أصله من  بد  ال  أشياء  بيان  يف  وابلاب  الفن.  هذا  يف    فاملقدمة 
ألقا  :األول ابلحور    بيف  أسماء  يف  اثلاين:  وابلاب  والعلل.  الزحاف 

ذلك.  وأاعريضها   وحنو  واألجزاء  األبيات  ألقاب  بليان  واخلاتمة  ورضوبها. 
 حنو ثلث الكتاب األخي فقط.  هيب  والقسم اثلاين: لعلم القوايف، وجاء نص

يؤس   ي    ف  ومما  لم  اخللييل  املحقق  نرى  أن  حبث    ه  ع  س  و    غ  ر  ف  ت  س  هل  يف 
وب  مردوفة، ورض  ه عليه »وأسباب األشغال  م  ز  ع    ع  ق  د و  ل الكتاب، فقمسائ 

ِّ ، وهو ي  (18)القلب مرصوفة«  وض  ر  الفراغ عن ع   عن ذلك    غل  ش  يف  أنه »  ح  رص 

 
املتخلص منها لنظم الفن املقصود  ن  . ويف هذا املوضع نفسه قال املحقق اخللييل: »إ219صالْشح    (16)

ووال احلاء  ِعّدة  هو  املعهود  لغرض  أننا  إىل  يشري  بال خالف«،  قٌّ  حم وذلك  اخلمسة  القاف،  استبعدنا  و 

أبيات خالصة يف   108خامتتها؛ لبقيت منها    البيت األخري يفاألبيات األوىل من املنظومة يف مقدمتها، و

ل. ا ( هو عدة احل108موضوعها. وهذا العدد )  ء والقاف بحساب اجلحم 

ها هنا يف اإلالنس  (17) تمِمدح بن سعيد بن محود بن  نسخة األستاذ سامل  ىل هذا الْشح هي  عحاالت  خة التي أمع 

اإلزكوي الغاوي  بدوي  بن  يفسعيد  املحفوظة  اخلاصة؛  خزانته  ليلة    منها  وفرغ  بقلمه  كتبها  والتي   ،

األوىل    17االثنني   الن1372جادى  بقرية  الصفحتانزار  هـ  منها  سقطت   وقد  إزكي.  السادسة   من 

 والسابعة. 

 ْشح. من ال 3ص (18)
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ت   ولوال  ل  فً ل  ك  بغيه،     ن  م  ا 
 
ل    ه  ر  م  أ َت   م  املطاع  من    يشء    بنظم    القلب    ك  ر  ا 

ي  .  (19) ذلك« ما  نقلس  ف  وهو  كرثة  نلا  غيه،  عن  فيه  كتاب   ه  عن  خاصة 
ة  أل«  »الوايف حبل الاكيف اه  عبد الرمحن بن عيىس بن مرشد العمري  يب الو ج 

اخللييل   ق  حق وامل  لألصل املنظوم،   مٌ متقدِّ   ، وهو رشحٌ (20)ه(1037)تاحلنيف 
كثيا   عنه  فنقل  تأصيله،  وقوة  لرصانته  الرشوح  سائر  بني  من  اعتمده 

واالستدراك عليه   ه  ب  ق  ع  ت    ل  م  ه  ومع ذلك لم ي  ،  (21) ه«ا لشأن به وتفخيمً   »اكتفاءً 
 . (22) يف بعض املواضع

املحقق اخللييل يف رشحه إىل مصادر    ع  ج  وإضافة إىل املصدر السابق ر  
الرامزة  مثل:    –يف عليم العروض والقوايف أو غي مبارشة    ة  مبارش     –  أخرى 

حممد بن  اهلل  لعبد  األ  اخلزرجية  اخلزريج  )تاألنصاري  ( ه 626ندليس 
يب منصور عبد امللك بن  أل  (24)وكتاب اتلمثيل واملحارضات  ،(23) ورشوحها

 
 من الْشح.   44ص (19)

ا  (20) املحقق  باسمه ص رصح  هذا  44خللييل  من  يشء  يف  قلنا  إذا  أنا  »ولتعلم   عن    فقال:  أنه  الكتاب 

بـ    الذي ساّمهالشارح فالشارح هو عبد الرمحن بن عيسى بن مرشد العمري احلنفي، وكتابح رشحه هو  

 لبا بـ )شارح األصل( أو )الشارح(.  علمي العروض والقوايف(«. وهو ينعته غا )الوايف بحل الكايف يف  

،  33  -28،  18  -15حات التالية:  من الْشح. وانظر أمثلة عىل النقل املطّول عنه يف الصف  151ص  (21)

الثاين يف . وأغلب مادة الق166  -163،  133  -131،  112  -111،  100  -99،  89  -88 علم    سم 

 يف كل موضع.  وهو يلتزم توضيحم بداية النقل وهنايته  القوايف منقولة عنه.

 .209،  179، 701، 58انظر مثال: ص (22)

 .  140، 37، 35، 23، 11انظر مثال: ص (23)

 .  121ظر مثال صان (24)
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ا وتفسه(429)ت  ثلعاليبحممد  الكشاف،    ، ه(538)ت  للزمرشي   (25) ي 
ه( ويه ألفيته  672ك حممد بن عبد اهلل الطايئ )تمال  البن  (26) واخلالصة

والقاموس  أحه( 817)ت  للفيوزآبادي  (27)املشهورة،  كما  املحق .    ق  ال 
   .(28) كتابه الرصيف: )مقايلد اتلرصيف(ىلعاخللييل كثيا 

ضبط   الرشح:  يف  منهجه  وتفسي    ومن  انلظم  ح  ألفاظ  ما    ب  س  ها 
احلاجة   واتلنبيه    دعت  ذلك،  م ىلع  إىل  األصل    بعض    الفته  يف  املنظوم 

عليه،   االستدراك  مع  اق  ط  واتلوس  املواضع  ما  حيث  إال  الرشح  تضت  يف 
وحبث  (29)فيه  اإلطالة    رة  الرضو أحيانا  ،  وترجيحها  واالستعانة  (30)األقوال   ،

 .(31)اتلوضيحية يف تصوير دوائر ابلحوربالرسوم  

 
 .  81انظر مثال: ص (25)

 .  20انظر مثال ص (26)

 .  142، 93انظر مثال ص (27)

ا  )وقا   180،  176،  171،  20،  18،  9مثال: صانظر    (28) هم
تِيتِ  يعني   –ل عنه يف هذا املوضع بأنه »جم اعح شم

ن  – الرصف مباحث  .  218 ،182 ،(وكرمه« بمنه وأعانه لفهمه، اهلل يرّسه ملن مطالبها، يمةح وغح

وتفكيكها صك  (29) الدوائر  يف  الكالمم  املقصود ألجل  85  -83إطالته  عن حد  جم  رم خم كام ال  حتى  فائدة 

 قال. 

ص  (30) مثال:  ا.  91انظر  هذه  »كل  خامل«،  قول  »وهذا  نحو:  للمصنف  عباراٍت  فيه  ألقوال  ونقرأ 

 احلال«.   ألقوال إيل  يفف، واألول ظاهر كالم العروضيني وعليه املعول«، »وهذا أحبر اكاملتكل  

 .  127، 97، 85، 70، 53، 10انظر مثال: ص (31)
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ورشحه    راغ  ف  ع  ق  و   انلظم  َترير  من  القعدة    23  يخبتاراملؤلف  ذي 
وفا(32)ه1258 قبل  أي  سنة  ته ،  ثالثني  لكن  (33) بنحو  ل    ،      م  لألسف 

 د  ن 
هلذا الكتاب    املعروف ايلوم  ون املؤلف،  زما   تعود إىلية واحدة هلنسخة خط  
 :  أربع نسخ

 
( وهي منسوخة سنة  2515برقم  )   تبدار املخطوطا نسخة الْشح املحفوظة  يف  هذا التاريخ مذكوٌر    (32)

النسخة1311 أما  أعتِمدح   هـ.  فيها:  التي  قمعم  فوم الغاوي(  األستاذ  نسخة  )وهي  اإلحاالت  يف  هنا  ها 

  أهيام الصواب.هـ. وال أدري 1257

اخلرويص  الشي  عّدد  (33) نارص  بن  سيف  كتابه  هـ( 1341)تخ  آخر  التي  إلرشاد«  »ا  يف  مصادره  أهم  

عليهاعتم شهد  »مات  وصفه:  يف  وقال  اخللييل،  املحقق  مصنفات  بعض  ومنها  ستٌّ  يداا،  وعمره   ...

ن سليامن اخلرويص.  : سيف بن نارص ب؛ تأليفاإلرشاد يف رشح مهامت االعتقاد)انظر:    ومخسون سنة«

الدينية  1999هـ/  1420:  1ط للشؤون  السلطان  جلاللة  اخلاص  املستشار  مكتب  النارش:  م. 

هـ، فتكون والدته  1287اة املحقق اخللييل سنة  . وكانت وف(215/ ص2والتارخيية/ سلطنة عامن. ج

ِس تهـ. وعليه  1231سنة   أوانم نرهح كون  فرغم من  كا ، وروعْشين سنة  ا سبعً هذا الْشح      قبله  بام  النظم  ن 

لمحقق اخللييل  « لالتيسري يف يشء من الرصف اليسريمن كتاب »  نسخةٍ وللفائدة أشري هنا إىل    بسنوات.

التي فرغ    مصنفهرصح ناسخها أنه نقلها من نسخة  (  96)مكتبة السيد حممد بن أمحد البوسعيدي؛ رقم  

سنة    »  منها  من  الثامن  يوم  حمرم  شهر  »  «.هـ1258يف  كتاب  من  خمطوطة  نسخة  اجلوهر  وثمة  سمط 

البديع علم  يف  للمحقق  الرفيع  سنة  اخللييل«  اآلخر  ربيع  شهر  يف  ناسخها  منها  فرغ  فهذه  1259،  هـ. 

الثالثة ننسى    الكتب  وال  العمر،  من  الثالثني  دون  وهو  مصنفها  منها  الترصيف »فرغ  نظاًم مقاليد   »

بسنوات قبلها  فهو  عليهورشًحا،  يل  حيح ونجده  يف    ،  بقوله  ويصفه  فيها،  »)التيسري(مقدمة:  كثريا  ن   :  ومم

الترصيف«أرادم   »مقاليد  بـ  ي نماهح  م  سم الذي   بكتابِنما  فعلي ِه  الفنِّ  املزيدم  هذا  يف  اِت  ن فم املحصم أكمِل  ملمِن   فإن هح   ،

نمظ   ي ٍت  بم أمل فم  استكملم  قد  شدّ   ِميٍّ الْشيِف،  تِيمع  شم معم  وجم اختصاِرِه،  مع تم  ِة  الفائقِة  املهمِة  املعاين 

نما مسالِكم  ل  ه  تمِملح املزيدم اقتصاِرِه، وسم  «.هح بْشٍح مفيٍد، وتوضيٍح فيه كاٍف، وإِن  كان حيم 
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،  ( 6)برقم ش  زاب يف اجلزائرأقدمها يف خزانة قطب األئمة بوادي م
ال إىل  الساليم  اإلمام  صدرها  ،قطبأرسلها  يف  »وأمىل  مظهر  :  كتاب  هذا 

املدقق وانلحرير املحقق شيخنا   والقوايف، لإلمام  العروض  اخلايف يف عليم 
قدوة مذهبنا أيب حممد سعيد بن خلفان بن أمحد بن صالح اخللييل نسبًة، و

ً واخلرويص نسبًا، و  ، نظم فيه اا، والسمائيل بلً اإلبايض مذهبًا، والعماين م رص 
اهللرمح   – فنه،  كتاب    –  ه  يف  نظم  فيه لك  ففاق  رأينا جاللة  الاكيف،  ا  ولم 

يف ينترش  أن  أحببنا  شأنه  وعظم  ماكنه  وعلو   اكألمطار،   رشفه  األقطار 
ي    نادوود الفضالء  أن  ونادرة  املحققني،  خاتمة   القبول  بعني  إيله  نظر 

ا يوسف  اإلمام  األوحد، وابلدر األسعد: احممد بن احلاج  طفيش  املدققني، 
اليسجينعاملص  إىل يب  فأرسلناه  آمني.  ومتعنا حبياته.  تعاىل عنه  اهلل  ، ريض 

أ  احلاج  ابن  أمحد  الشيخ  يد  ىلع  انل  حرضته  من  (34)وري محد  إيلنا  الوافد   ،
 

  أو   أمحد بن احلاج أمحد بن عمر النوريوهو  م إحدى املوضوعات املقرتحة للبحث.  لم العم   ترجة هذا  (34)

واد  ؛البحنوري قحرى  ِمن  »بنورة«  قرية  إىل  الرتاجلزائر،    جنوبم   زاب،م  ينسبة  كثري  امنكان  عح عىل  ،  ّدد 

اطفيش مع  مةئوسيطا يف مراسالت قطب األ عح   الشيخ  بـ»صاحب  رف  امن، حت ى عح عح تويفِّ    ن«.امم علامء 

اْطَفيَّش   ِرَسالة)انظر ترجته يف:    اجلزائرب  وهرانيف  مقتوال   الّشيخ  الُعامين إىل  الّرواِحي  الّشيخ أيب ُمسلِم 

ة . ورقو اجلزائريصالح بن بكري سيو سيبقلم:    .ُأنموَذج التّواصل اإِلخوايِنّ الِعْلميّ ؛  ب اجلزائريالُقطْ 

يف   مقدمة  الذامللتقبحثية  الثامن  العلمي  نظمته  ى  امنيةي  العح الدراسات  البيت/ عجام  -وحدة  آل  ة 

»  األردن، العرص احلديثحتت عنوان:  املغاريب يف  امين  العح املدة«؛  التواصل احلضاري    ي ذ  14-13:  يف 

املتبادلةاملراسالويف    .(م2011أكتوبر    12  -11  /هـ1432القعدة   األئمة  ت  ما    بني قطب  والعامنيني 

م استخالص  يف  تارخيييفيد  النرضادة  ابن  المية  كتابه رشح  معه  القطب  أرسل  فقد  عنه،  السيد  ة  إىل   ،

ال محود  بن  سنة  وسعيديبفيصل  تأليفه،  منه  طلب  الذي  و1303؛  عامن    نزلهـ.  سنة  النوري  مطلع 
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القدير: عبد اهلل بن محيد  مً لِّ س  م    ه  ن  ل    الفقي إىل مواله  ا. هذا والسالم من 
ا سلوم  الرضيبن  يللة  لساليم  تاريخ  سنة  اجادى    16ر.  من    1308ألوَل 

   . (35) اهلجرة انلبوية«
املخطوطات  واثلانية:   بدار  حمفوظة    ( 2515)رقم  مانية  الع  نسخة 
للشيخ عبد  منسوخة  ؛  ه1311شعبان    19يوم    نسخها  ام تم  جمهولة انلاسخ،

  .(36) د الساليمي  ن مح   اهلل ب

 

املوزار    هـ، 1304  املشايخبفيها    ىالتق، ووالْشقية  ئلعاول وسامفيها مسقط والرستاق ونخل ووادي 

اة:  والساد نارص  بن  البوسعيدي،  سعيد  محود  بن  وفيصل  البوسعيدي،  قيس  بن  وإبراهيم  لكندي، 

اللمكي،   بن سيف  اخللييل، وحمموراشد  بن خلفان  سعيد  بن  وأمحد  اخلصيبي،  عزّيز  بن  بن وراشد  د 

والتقى  ىل زنجبار،  تصف تلك السنة إمسعود البوسعيدي، وصالح بن عيل احلارثي، وخرج من عامن من

، ثم غادرها أواخر يى بن خلفان اخلرويص، وحممد بن سعيد بن عيل الصقريبن حي  املشايخ: حممدبفيها  

هـ وكان  1308عبارةح اإلمام الساملي أعاله رصحيٌة أنه زار عامن مرة أخرى سنة  . و هـ1304تلك السنة  

ولقي   األوىل  جادى  شهر  يف  السا اإلمفيها  وعبارةح  ام  البهالين  شيخ  الملي،  مسلم  التي  )أيب  رسالته  يف 

يف البحث املشار إليه آنفا( رصحيٌة أنه كان بزنجبار يف ذي القعدة سنة    ا األستاذ صالح سيو سيودرسه

   ، ومنها توجه إىل احلج فيام يبدو. هـ1308

المة احممد شيخ العؤلفات الفهرس خمطوطات خزانة م  :اُتا منمل أطلع عىل هذه النسخة، ونقلتح بيان  (35)

الشهري اليسجني  اطفيش  يوسف  )با  بن  إعداد    ؛م(1914  -1827هـ/  1332  -1243لقطب 

: صالح بن بكري سيوسيوالباحثم  م. مكتبة  2013جويلية    هـ/1434، وحممد بن عمر بوسنان. شعبان  ني 

ال  .40  -38. صغرداية/ اجلزائر  -القطب، يسجن الشيخ  تاريخ رسالة  تاريخ واملفهوم من  ساملي أن 

 هـ.  1308النسخ غري بعيد عنها يف حدود سنة  

 .  129يف مكتبة السيد حممد البوسعيدي برقم  ا وانظر نسخة مصورة منه (36)
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املخطوطات  واثلاثلة:   بدار  حمفوظة  )رقم    أيضا  مانيةالع  نسخة 
ت    (1950 لم  جمموع   ر  ضمن 

النسخ  د  بيانات  خط فيه  إىل  أقرب  وخطها   ،
اخ  س  الن  ي ابلهلوي؛ أحد  س  د  انلاسخ: سعيد بن مخيس بن محد بن سالم الم  

الساليم للشيخ  مطلع  املالزمني  أيضا  تارخيها  يكون  هذا  وىلع  القرن   ، 
 . (37) الرابع عرش اهلجري 

املحرتف:ب  كت    ةٌ خ  س  ن  الرابعة:  و انلاسخ    ود مح     بن  سعيد  بن  سالم  ها 
بتاريخ    ؛ي  و  ك  ز  اإل    ي او  الغ   منها    بقرية  ـه1372  األوَل  ادىج   17وفرغ 
ويه   .(39) ، وعليها ختمه(38)اخلاصة  خزانته  يف  ظةحمفو . ويه  ك  ز  إ    من  ارالن  

 سليمة مضبوطة.  مع تأخرها نسخةٌ 
بائية أخرى    ييل منظومةً للمحقق اخلل  جتدر اإلشارة يف األخي إىل أن  

 م  خاصة بدوائر ابلحور، س  وض،  ر  يف الع  
 
،  لوائر«ا   اذلخائر يف فك  ن  س  اها »أ

 
، وجيعها منسوٌخ يف زمانه، ومع ذلك ال  القاسم املشرتك بني النسخ الثالث أهنا ختص اإلمام الساملي  (37)

به: »املنهل الصايف عىل فاتح العروض والقوايف«  تا اخلايف« يف ك  نراه يشري من قريب وال بعيد إىل »مظهر

املنهل الصايف انظر:    كتب مسودته قبل اطالعه عليه. هـ، إال أن يكون  1321سنة    ريرهالذي فرغ من حت

حتقيق: إبراهيم  هـ(. 1332؛ تأليف: نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي )تعىل فاتح العروض والقوايف

   وزارة الرتاث والثقافة/ سلطنة عامن. م. 2013هـ/ 1434: 1امل الشبيبي. طبن س بن محد

  وقفتح عىل نسخة مصورة منها، ومل أظفر باألصل. (38)

رم سطٍر أو سطرين يف موضع واحد تتفق  الثالث التي اطلعتح عليها   تشرتك النسخ   (39)   عىل   يف بياٍض قمد 

)انظ الكتاب  أصل  من  نسخة  أنه  برقمر  املخطوطات  ر  ؛2515  دار  دار  .  91قم  الصورة  ونسخة 

 (. 174ونسخة الغاوي صظهر.  191الورقة ؛ 1950املخطوطات برقم 
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الستائر« الوائر يف كشف  »فتح  وهلابيتً   66يف    أو   ،قليلةمطوطة    خٌ س  ن    ا، 
يوب القافية يف  ع    م  ظ  كما ن    .(40) مظهر اخلايف بضعة أبياتل منها يف  ق  ن    وقد

   .(41) اخلايف مظهر  بيتني، ذكرهما أيضا يف
 

 

 
الغاوي.    83ص  (40) نسخة  ممن  يف  نراه  ذلك  ِ مع  حيح الذخائر(  )أسنى  اخلايف(. عيل  نظومة  )مظهر  ىل 

أثناء الذخائر(  )أسنى  من  أبياتا  نظم  أنه  أك  والظاهرح  ثم  اخلايف،  مظهر  بْشح  عليها اشتغاله  وزاد    لمها 

َأْسنَى الذخائر يف  كتابتي مسودةم هذا املقال. انظر:  وقد صدرت مطبوعة بعد  فصارت منظومة مستقلة.  

الدوائر أوفّك  الستائر:  ،  كشف  يف  الدوائر  ضبطها  ؛  فتح  اخللييل.  أمحد  بن  خلفان  بن  سعيد  للناظم: 

امنم. ذاكر2016هـ/  1437:  1ن هاشل السعدي. طوصححها: فهد بن عيل ب سلطنة  مسقط/    -ة عح

 عامن.  

 .  217ص (41)
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 باجلزائرلها إىل قطب األئمة صدر النسخة التي أرسرسالة اإلمام الساملي يف 
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 ( 2515خطوطات )رقم نسخة دار امل

 ولعلها كانت من مقتنياتههر أعىل الصفحة متلك حممد بن شيخان،  ويظ
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 (2515ة دار املخطوطات )رقم ختام نسخ
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 (1950نسخة دار املخطوطات )رقم 
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 (1950ختام نسخة دار املخطوطات )رقم 
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 غاوي صفحة الغالف من نسخة األستاذ ال
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 ختام نسخة األستاذ الغاوي
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 نسخة مفردة للنظم

 خزانة الشيخ سعيد بن سامل بن حممد الرواحي 
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 ية من نسخة النظم الصفحة الثان

 
 


