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ABSTRACT: 
 

The Science of Prosody and Its Founder 

Arabic prosody has to do with Arabic poetry. It is the discipline that 
puts the rules that clearly identify what is good and what is bad in 
poetry. It has to do with metrics. It is an industry that marks what is 
right and wrong in Arabic poetry meters. The subject matter of 
prosody is the Arab poetry. It defines the scales in which the poetry is 
written. It also helps distinguish between poetry and prose. It helps 
poets distinguish between different metrical lines 

The founder of this discipline is philologist Al-Khal┘ l Ibn Amad (best 
known as Al-Far┐ h┘ d┘ ). He was the teacher of Saibawayh and 
author of ‘Kit┐ b Al-'Ayn’, which is considered the first dictionary 
which lists the language of one nation in a book. It followed the poetry 
written by Arabs and listed them under 15 scales or wazn (metre) and 
called each of them bar (metrical line). It is said Amad discovered 
these scales, Al-Jawhar┘  refined them and Al-Akhfash added one 
more metrical line called it Al-Mutad┐ rak. 

Al-Khal┘ l listed 16 metrical lines in the Arab poetry after reading 
many Arabic books. They are At-aw┘ l, Al-Bas┘ t, Al-W┐ fir, Al-
K┐ mil, Al-Rajz, Al-Khaf┘ f, Al-Hazaj, Al-Mutaq┐ rib, Al-Munsari, 
Al-Muqtaab, Al-Mutadarak, Al-Mad┘ d, Al-Mujtath, Al-Ramal, Al-
Mu╔ ┐ ri’ and Al-Sar┘ '. 

Scholars have written many books about prosody including Arud 
(prosody) of Ibn Al-H┐ jib, Al-Khat┘ b Al-Tabr┘ z┘ , Arud Al-
Khazraj┘  and Shif┐  Al-'Al┘ l fi Ilm Al-Khal┘ l, authored by Amin 
Al-Din Al-Mahali. Therefore this article will show the importance of 
the science of prosody and its need in Arabic literature. 

Key words: Prosody, Al-Khal┘ l Ibn A╒ mad Al-Far┐ h┘ d┘ , 
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  :التعريف بعلم العروض
فقد . ستعملت ىذه الكلمة يف لغة العرب قبل أن يعرف علم العروض حبقب طوال ا 

الطريق الصعبة، ومبعِب الناحية واطتشبة اظتعَبضة يف وسط البيت من الشعر  جاءت يف اللغة مبعُب
. وعلى اظتدينة اظتنورة، وعلى ما حوعتا. وؿتوه، وأطلقت على مكة اظتشرفة العَباضها وسط البالد

 .وأطلقت على السحاب الرقيق وعلى الناقة الصعبة
 1.مكة واظتدينة واليمن وقيل عمان رسولٍ  انُ زَ العروض وِ  "اظتصباح اظتنّب"وجاء يف كتاب  
ىو علم يبحث فيو عن أحوال األوزان اظتعتربة للشعر العارضة لأللفاظ والَباكيب : ويقال 

العربية وموضوعو األلفاظ العربية من حيث أهنا معروضة لإليقاعات اظتعتربة يف البحور الستة عشر 
 2.عند العرب

وهبا يعرف صحيحة من . الٍب ىي ميزان الشعرالعروض : يف كتابو اظتزىر 3وقال السيوطي 
 4.سقيمو

علم العروض معرفة وزن الشعر، صحيحها من : وقال اظتؤلف يف كتاب االعراب الواضح 
 5.فاسدىا

علم بأصول يعرف هبا صحيح : وتطلق ىذه الكلمة اصطالحا على العلم اظتعهود وىو 
 6.وفيو دتيز الشعر من غّبه كالسجع. أوزان الشعر وفاسدىا، وما يعتربىا من الزحافات والعلل

والعروض يطلق ايضاً على آخر جزء يف النصف األول من البيت على اية حال، مهما  
أوما ىو ميزان . ةبرت أحوال األوزان اظتعفإن العروض علم يبحث يف. اآلراء يف ماىية العروض تاختلف

 .7م بو يعرف معربو من ملحونوكما أن النحو معيار الكال. الشعر بو يعرف مكسوره من موزونو
 :وجه تسمية علم العروض

ا يعرض عليو ملكروا يف وجو تسمية ىذا العلم بالعروض أقرهبا أن العروض اسم ذوقد  
 .8فما وافقو فصحيح، وما خالفو ففاسد. فنقل اىل ىذا الفن ألنو يعرض عليو الشعر. الشيء 

شتوا علم قسمة اظتواريث فرائض لكثرة  شتي ىذا العلم عروضا لكثرة دوره فيو كما: وقيل 
 .9فرض الزوج كذا وفرض األم كذا:  قوعتم

سيأٌب . )وألن اطتليل أعتم ىذا العلم مبكة. والعروض ناحية . أو ألنو ناحية من العلوم  
 .10والعروض من أمائها( ذكره بالتفصيل

العلم الكائن بْب وسبب تسميتو بالعروض ألن اطتليل وضعو يف ال اظتسمي هبذا : وقيل 
 .11مكة والطائف
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باعتبار العروض نوعا من . ورمبا جاءت التسميةلتشابو بْب نغم األوزان ووقع حوافر االبل 
 .12االبل الٍب مل ترض

 :13أنشد ثعلب 
 فمازال سوطى يف قرايب وغتِب           وما زلت منو يف عروض أذودىا

’ العروض : 14يتمثل بقول ابن منظورفعلي األرجع . أما القول الفصل يف سبب التسمية 
وىو آخر نصف األول من البيت وكذلك عروض .وىي فواصل أنصاف الشعر . عروض الشعر 

 .اصتبل
 :الحاجة إلى علم العروض

ان اظتتأمل يف تاريخ آداب العرب وما يتعلق منها بالشعر، يرى أن العرب كانت تقرض  
أهنم قد اكتفوا بتميز الشعر  ويرى. الفو عن النثركنهو، وسر اختالشعر سليقة وطبعا دون حبث يف 

 .من النثر مبا أوتوا من موىبة وقدرة على التذوق اظتوسيقي للكالم
وقد يستطيع الشاعر اظتوىوب مبا لو من أذن موسيقية وحس وذوق مرىفْب أن يقول الشعر  

علم العروض واإلظتام  ولكنو مع ذلك يظلم حباجة إىل دراسة. دون علم بالعروض وحاجة إىل قوانينو
 .بأصولو

زل صاحبها أحيانا ت درجة رىافتها وحساسيتها ـ قد تغن الشاعر اظتوسيقية ـ مهما كانذُ فأُ  
أو بْب زحاف جائز، وآخر غّب . ةقافية سليمة وأخرى معيبيف التميز بْب األوزان اظتتقاربة، أو بْب 

 .جائز
. اظتختلفة من تامة وغتزوءة ومشطورة ومنهوكة وجهل الشاعر اظتوىوب بأوزان الشعر وحبوره  

وجتعل شعره .وبذلك حيرم نفسو من العزف على اوتارشٍب . قد حيصر شعره يف بعض أوزان خاصة
 .15من ذلك تتجلي أمهية دراسة الشاعر للعروض واألظتام بقوانيو وأصولو. منوع األنغام واألضتان

فوجد أن الفطرة وحدىا ال تكفي إىل أوزان . ويف القرن الثاين للهجرة جاء اطتليل بن أزتد 
ووجد أن حجة القائلْب بأن الشعر العريب أصلو الطبع ومقياسو األذن ال . الشعر سليمة وصحيحة

وىي أن اختالف العرب بغّبىم قد يفسد الطبع، وخيل مبقياس . تكاد تقف يف وجو حقيقة ىامة
ي اطتليل يدرس الشعر ويقارنو باظتوسيقي الٍب برع فانرب. كما حصل يف أمر اللغة والنحو. األذن دتاما

 :فيها لنسمع إليو يقول
ورأيت من شعراء . اكثر ما خشيت على الشعر العريب فقد وجدت األعاجم يقدمون عليو" 

. اظتولدين من يدعو إىل اطتروج على منهاجو، فعرفت أهنم سينتهون إىل وزنو فينقدونو ويطلبون تعديلو
وال أذن موسيقية . وقد يقولون أنو رغبة قوم بدو. م على أصل وال يرجع إىل ميزانويدعون أنو ال يقو
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ولو قواعده وضوابطو بل لعلو أقوي يف . خشيت ذلك وكنت مؤمنا بأن الشعر العريب كالنحو. عتم
حٌب وفقِب ا عتذا .  ادىا وعكفت على ذلك حينا طويالً فصرت أعمل الفكر إل. ذلك من النحو

ألنو يعرض عليو الشعر، فإن كان صحيحا تبينت صحتو، وإن  "العروض"يد الذي شتيتو العلم اصتد
 16."كان مكسورا ظهرت علتو

علم النحو الذي وجد من أجل اللغة كذلك علم العروض فقد وجد من أن كما : وقيل 
ن فالشعر موجود وديكن إعتباره م. أجل الشعر، ألن اللغة قبل القواعد، كما الشعر قبل قانونو

 .ة واظتوىبةعروض فضال عن أنو فن أساسو الرغبالناحية العلمية اصتانب التطبيقي لقواعد علم ال
ف وأذنو اظتوسيقية أن يقرض الشعر دون علم العروض هوالشاعر اظتوىوب يقدر حبسو اظتر 

 خصوصا اذا سلمنا بأن األذن اظتوسيقية. لكنو يبقي حباجة إىل العروض كعلم، لو أصولو وقوانينو
. وتشط بو عن جادة الصواب فتختلط عليو األوزان. فقد ختون صاحبها. ومهما رىف حسها
 .17فيقع بْب ما  وز وما ال  وز -سيأٌب ذكرىا-وتتضارب الزحافات 

عرفنا ؽتا سبق أن العروض ىو علم ميزان الشعر او موسيقى الشعر ،وىو علم لو قواعده 
ليم ،وإذا كان الشعر من الناحية العلمية ىو اصتانب وأصولو ونظرياتو الٌب حتصل ونكتسب بالتع

الفنون مصدره اظتوىبة لعروض وأصولو ونظرياتو فإنو قبل ذلك فن كسائر االتطبيقى لقواعد 
ه من أذن موسيقية وحس وذوق مرىفْب أن يقول لوقد يستطيع الشاعر اظتوىوب مبا  .واالستعداد

ولكنو مع ذلك يظل حباجة اىل دراسةعلم العروض الشعر دون علم بالعروض وحاجة اىل قوانينو 
وجهل الشاعراظتوىوب بأوزان الشعر وحبوره اظتختلفة من تامة وغتزوءة ومشطورة  .هوإظتام بأصول

ومنهوكة قد حيصر شعره ىف بعض أوزان خاصة وبذلك حيرم نفسو من العزف على أوتار شٌب جتعل 
ظتام بقوانينو وأصولو تو دراسة الشاعر للعروض واإلأمهيشعره منوع األنغام واألكان من ذلك تتجلى 

ىم على فهم الشعر العرىب وىو كذلك أشد نفهو أشد لزوما لطالب اللغة والتخصص فيها ألنو يعي
لزوما للدراسْب واظتتحصصْب ىف فروع الثقافة العربية من تاريخ واجتماع وأدب وبالغة ومذاىب دينييو 

 18.أوعقلية 
وىى صلة الفرع اظتتولد من  الصلة الوثيقة الٌب بْب العروض واظتوسيقيأوضحنا فيما سبق 

ة أمره ليس إال ضربا من اظتوسيقي اختص بالشعر على أنو مقوم من فالعروض ىف حقيق ،األصل
وإذا كان للموسيقي عند كتابتها رموز خاصة يدل على االنغام اظتختلفة وللعروض كذلك .مقوماتو 

ة ختالف الكتابة اإلمالئية الٌب تكون على حسب قواعد اإلمالء اظتتعارف رموز خاصة بو ىف الكتاب
والكتابة .عليها وىذه الرموز العروضية يدل هبا على التفاعيل الٌب ىى مبثابة أنغام اظتوسيقي اظتختلفة 

العروضية تقوم على أمْب أساسْب مها  
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 .يكتبوما ينطق  -1

 ,ال يكتبوما ال ينطق  -2
وحتقيق ىذين األمرين عند الكتابة العروضية يستلزم زيادة بعض أحرف ال تكتب إمالئيا 
وحذف بعض أحرف تكتب إمالئيا وفيما يلي تفصيل األحرف الٌب تزاد أوحتذف ىف الكتابة 

 العروضية 
 :الحروف التى تزاد -أ

 :19تزاد ففي الكتابة العروضية ستة أحرف ىى 
 .التشديد ورسم اضترف أو كتب مرتْبرف مشددا فك حلإذا كان ا -1
 .إذا كان اضترف منونا كتب التنوين نونا-2
 .ىذان –ىذه  -ىذا  :شارة مثل تزاد ألف يف بعض أشتاء اإل -3
 .وناوس–وطاوس _داود : شتاء كما يف تزاد واو يف بعض األ-4
 .تكتب حركة حرف القافية حرفا غتانسا للحركة-5
 .فا غتانسا للحركةرللمفرد اظتذكر الغائب كتب ح إذا أشبعت حركة ىاء الضمّب-6
 20:األحرف التى تحذف -ب
حتذف مهزة الوصل وىى االلف الٌب يتوصل هبا اىل النطق بالساكن إن كان قبلها متحرك ويكون  -1

 :ذلك يف 
 ماضي األفعال اطتماسية والسداسية اظتبدوءة باعتمزة ويف أمرىا ومصدرىا  - أ

ادين اظتختصة ) –اثنتان  -اثنان  - امرأة –امرؤ   -ةابن  -ابن: األشتاء العشرة وىى  - ب
 .(بالقسم است

 .فاشتع واكتب:أمر الفعل الثالثي الساكن ثاىن مضارعو ؿتو -ج
 .قمرية ،كما ىف القمر"ال"فإذا كانت  .اظتعرفة"ال"ألف الوصل من  -د
 .رفعا وجرا"عمرو "حتذف واو  -2
 .على –اىل  -ىف  :اصتر اظتعتلة وىىمن أواخر حروف حتذف الياء واأللف  -3
 . 21حتذف ياء اظتنقوص وألف اظتقصور غّب اظتنونْب عندما يليها ساكن-4
 .اظتقاطع العروضية  -5

يتألف اظتقطع العروضى من حرفْب علي األقل وقد يزيد ايل ستسة أحرف والعروضيون يقسمون 
التفاعيل الٍب تتكون منها أوزان الشعر اىل مقاطع ختتلف ىف عدد حروفها وحركاهتا وسكناهتا وفيما 
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 : 22يلي تفصيل ىذه اظتقاطع 
 -قد  -عن  -مل :ساكن ؿتو وىو يتألف من حرفْب أوعتما متحرك وثانيها : السبب اطتفيف  -1
 .بل
 .وبع-بك-لك:وىو ما يتألف من حرفْب متحركْب ؿتو : السبب الثقيل  -2
-اىل :ىوما يتألف من ثالثة أحرف ،أوعتا وثانيها متحركان والثالث ساكن ؿتو :الوتد اجملموع  -3

 .مضى -نعم -على 
 :وثانيها ساكن وثالثها متحرك ؿتووىو ما يتألف من ثالثة أحرف أوعتا متحرك :الوتد اظتفروق  -4

 23.بْب -الن -حيث -سوف -ليس -قام -أين 
وىو ما يتألف من أربعة أحرف ،الثالثة األوىل منها متحركة والرابع ساكن ؿتو : الفاصلة الصغرى -5
 .وفرحت وضحكت -لعبت:
ساكن ؿتو  وىى تتألف من ستسة أحرف األربعة األوىل منها متحرك واطتامس: الفاصلة الكربى  -6
 .فوغمرنا فالن بعط :من قولك"غمرنا:"
عرفنا أن تفاعيل العروض تتألف من مقاطع ،وىذه التفاعيل ال تقل عادة عن : التفاعيل  -7

فعولن تتكون من مقطعْب أوعتما وتد غتموع وثانيهما :ثالثة مقاطع فمثال  ىمقطعْب وال تزيد عل
تتكون من ثالثة مقاطع أوعتا وتد غتموع وكل من الثاىن والثالث سبب :ومفاعيلن .سبب خفيف 

 .خفيف
 :24عدد التفاعيل 

 : ويبلغ عدد التفاعيل العروضية الٌب اخَبعها اطتليل عشر تفاعيل كالألتى 
 : اثنتان ستاسيتان ومها  -أ

 .وتتكون من سبب خفيف ووتد غتموع : فاعلن 
 . وتتكون من وتد غتموع وسبب خفيف : فعولن 

 : 25ذتانية سباعية وىى  -ب
 .تتكون من وتد غتموع وسببْب خفيفْب : مفاعيلن 
 . تتكون من سببْب خفيفْب ووتد غتموع :مستفعلن 
 .ة صغرى تتكون من وتد غتموع وفاصل:مفاعلًب 
 .تتكون من فاصلة صغرى ووتد غتموعة :متفاعلن 
 .تتكون من سببْب خفيفْب ووتد مفروق :مفعوالت 
 . تتكون من وتد مفروق وسببْب خفيفْب : فاعالتن 
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 . تتكون من سبب خفيف فوتد مفروق فسبب خفيف : مستفعالت 
 .تتكون من سبب خفيف فوتد غتموع فسبب خفيف : فاعالتن 

 26 :البحور -8
ذه األخفش زاد عليها يأشرنا سابقا اىل أن اطتليل بن أزتد وضع ستسة عشر حبرا وأن تلم

وبذلك أصبح غتموع البحور ستة عشرا حبرا وقد رتب العروضيون حبور الشعر "اظتتدارك "حبرا شتاه 
 :الستة عشر على حسب اشَبال كل غتموعة منها ىف دائرة عروضية واحدة على الوجة التاىل 

 .والبسيط واظتديد، الطويل، -1
 .الوافر والكامل -2
 .والرمل والرجز، اعتزج، -3
 .واجملتث واظتضارع، واظتقتضب، واطتفيف، واظتنسرح، السريع، -4
 .واظتتدارك  اظتتقارب، -5

 27:أجزاء البيت
ينقسم البيت الشعرى اىل قسمْب متساويْب من حيث النغم والقياس اظتوسيقى ويعرف كل 

باظتصراع تشبيها مبصراعى الباب أو بالشطر فيقال الشطر األول أوالثاىن كما يقال اظتصراع االول قسم 
 .أو الثاىن من البيت 

 :التفعيلة االخيرة 
فالتفعيلة الٌب ىف  توطر أمهيتو خاصة فقد انفردت بتسميوظتا كان للتفعيلة اطتّبة من كل ش

تح العْب والتفعيلة الٌب ىف آخر الشطر الثاىن بف" العروض "آخر الشطر األول من البيت تسمى 
 . اضتشو وىكذا"وما عدا ذلك من تفاعيل البيت يسمى " الضرب"تسمى 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
وكل حبر من حبور الشعر لو نظام خاص ىف التغّبات الٌب تدخل على اضتشو أو على العروض أو 

 28.على الضرب
 

 
 فوائده وغايته

 :الغيرة على القرآن: الف
الغرض والغاية من ىذا العلم أن نعلم الشعر من غّبه فنعلم يقيناً أن القرآن الكرًن كالم ا  
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َناهُ  َوَما﴿: ولقول تعاىل 29,﴾َشاِعرٍ  ِبَقوْولِ  ُىوَ  َوَما﴿ :لقولو تعاىل. تعاىل ليس بشعر  َوَما الشِّشعْورَ  َعلَّلمْو
 31﴾َحِديثًا اللَّلوِ  ِمنَ  َأصْوَدقُ  َوَمنْو ﴿: قولو تعاىلو, 30﴾َلوُ  يَنَبِغي

وقد نفي ا تعاىل الشعر عن نبيو ػتمد صلى ا عليو وسلم ألن الشعر قلما خيلو عن  
 32:بنوالكذب كما قال الشاعر واعظا ال

 در شعر مو بيج ودر فن أو           كو اكذب اوست أحسن أو
 :والثاني: ب
والنيب صلى ا عليو وسلم قدقال ا . أن الشعر ىو من اخَباع ذىن الشاعر وىواه وخيالو 

ََوى َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿: تعاىل يف حقو يٌ  ِإالَّل  ُىوَ  ِإنْو  ، اعتْو  33﴾يُوَحى َوحْو
وما صدر من . ال خيالو وىواه. فجميع أقوالو صلى ا عليو وسلم وحي من ا تعاىل 

 .عليو وسلم من األبيات كما قال يف ويوم حنْبالنيب صلى ا 
 34أنا النيب ال كذب           أنا ابن عبد اظتطلب"

 :35وأما قولو عليو السالم. قد صدر عنو من غّب روية وال قصد، بل اتفاقا 
 ىل أنت اال اصبع دميت        ويف سبيل ا مالقيت

قال ػتمد صلى ا عليو  هوسلم، ألن، ال قول ػتمد صلى ا عليو 36فهذا قول ابن رواحة 
 37."ما أنا بشاعر": وسلم 

وبعد أن نعلم ىذا العلم ونتقنو نعلم يقينا . فقبل تعلم ىذا العلم اعتقاد ظِب وتقليد ػتض 
 .أنو ليس بشعر

 :وقال اآلخرون 
 ,ان العروض  نبنا مواضع الزلل حيث تنشد األبيات ويعرفنا أن القرآن الكرًن ليس بشعر 
 .نسيج وحده بل
ز يوأمكنو دتي. عرف أن القرآن واالحاديث النبوية ليست بشعر. فمن عرف ىذا الفن 

 .يز صحيحها من فاسدىايًب ,يز بعضها من بعضيمكنو معرفة البحور وًبأو. الشعر من النثر
وفائدتو أمن اظتولد من اختالط بعض حبورالشعر ببعض ومن التغيّب الذي ال  وز دخولو  
يزه الشعر من غّبه ويعْب على دراسة اآلثار اظتخطوطة وتصحيح األبيات اظتغلوطة وتبْب يوًب. فيو

 .وىاىنا حبث طويل لسنا بصدده. ميالصحيح من السق
 :فاألخرى أن أقول

 فؤادي ولكن للمقال مواضعالشتهي  لوكان ىذا موضع القول 
 :اظتخَبع لفن العروض فهوعبقري األيام الأحاول أن أزف للقارئْب ظتعة من تررتة االمام  
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 خليل بن أحمد الفراهيدي
 : نسبه

وقيل أبو .38ىو اطتليل بن أزتد بن عمر بن دتيم أبو عبد الرزتن الفراىيدي البصري 
ويقال ايضاً  40"األزدي اليحمدي"ويقال . والباىلي البصري النحوي العروضى . 39العتكي

ىل فراىيد بن مالك بن مضر بن األزد بن والفراىيدي نسبة إ. الفرىودي األزدي من األزد عمان
الفراىيدي نبسة إىل فراىيد بن شبانة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن ": وقيل. 41الغوث

 .42"حدثان بن عبد ا بن زىران
 : والدته

أن أبا اطتليل : م ويقال105/723وقيل . م718/ ىـ100ولد اطتليل يف البصرة سنة  
أهنم ال يعرفون بْب النيب صلى ا عليو : النيب صلى ا عليو وسلم، وقيلأول من شتي أزتد بعد 

 .وسلم وأيب اطتليل من اشتو أزتد سواه
 :حليته

ما رأي : مغمورا يف الناس ال يعرف حٌب قيل... كان اطتليل شعث الرأس، شاحب اللون  
ىو قشف اعتئية ": ي يف األعالمالراؤون مثل اطتليل، وال رأي اطتليل مثل نفسو وقال خّبالدين الزركل

 43."منقطع القدمْب مغموراً يف الناس ال يعرف. متمرق الثياب
 : أخالقه 

ال خيتار صحبة اظتلوك واألمراء ومع ذلك كان صاضتا قانعا . كان اطتليل عفيف النفس 
 44.ىانةاملوكان رافضا الذل و. أخرى ويغزوفهو حيج سنة، . وزاىدا، منقطعا إىل ا تعاىل

 : نشأته
 .يباضة فتحول عنو إىل مذىب أىل السنةاطتليل يف أول أمره على مذىب اإل كان 
فلما . يف البصرة مفلساً يسكن . عاش اطتليل بن أزتد يف شبابو فقّبا، ػتروما من كل شيء 

وكان الليث كاتبا للربامكة عظمت وجاىتو . جاءت الدولة العباسية، إتصل بالليث بن نصر بن سيار
 .45كثرت ثروتو منهم فأقلبت بذلك الدنيا على اطتليل بن أزتدهبم، و

 .46مرىف اضتس، قوي الشخصية واسع اإلطالع. وكان اطتليل حاد الذكاء  
 :شيوخه

ىـ وضروبا اخرى من العلم 149النحو عن عيسي بن عمر الثفقي اظتتويف سنة  تعلموقد  
 .48عالءوعن أيب عمرو بن ال 47وعاصم األحول. عن أيوب السخستياين
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 : تالميذه 
 (ىـ195)مؤرخ السدوسي  51وأبو فيد ,50وعلى بن نصر اصتهضي ,49أخذ عنو سيبويو 

 .األوسط وغّبىم ,54واألخفش (ىـ213) 53واألصمعي ,(ىـ204)52والنضر بن مشيل
 :وفاته

وقيل سنة ستس وسبعْب  56ىـ174ؿتو سنة : وقيل  55ومات البصرة سنة سبعْب ومائة 
 .60ولو أربع وسبعون سنة 59.وقيل احدي وعشرين ومائتْب 58ىـ160وقيل سنة  57ومائة

 : سبب موته 
البقال وقيل إىل القاضي  علىأريد أن أقرب نوعا من اضتساب دتضى بو اصتارية ’’أنو قال  

. فال ديكنو ظلمها ودخل اظتسجد وىو يعمل فكره يف ذلك فصدمتو سارية وىو غافل عنها بفكرة 
 .61واعقل حٌب ماتفانقلب على ظهره وارتج دماغو 

 :مكانة الخليل العلمية
وقولو حجة فيو ويروي أنو أول من . قيل أن أفضل الناس يف األدب ىو اطتليل بن أزتد  

 ,وىو الغاية يف تصحيح القياس. وىو سيد أىل األدب قاطبة يف علمو: وقيل . استنبط علم النحو 
 .62استخراج مسائل النحو وتعليلةو
 63.روف اظتعجم يف بيت واحدواطتليل أول من رتع ح 

 خيطي الضجيج هبا ؾتالء معطار  صف خلق خود كمثل الشمس اذا بزغت
 :منها. وتبعو كل من تأخر حٌب اليوم. يسبق إليها ابتكر أمورا مل: واطتليل 

 64:علم العروض
يقال أنو دعا مبكة أن يرزقو ا تعاىل علما مل يسبق بو فرجع وفتح عليو بالعروض وكانت  

 .65معرفتو بااليقاع
 :66وأشار اليو الشاعر بقولو

 ب ميل الوري لسيبويوــسب مل اطتليل رزتة ا عليو   ـع
 يسأل رب البيت من فيض الكرمفخرج االمام يسعي للمحرم  

 ن الوري فأقبلت لو البشريــبمل العروض فالنتشر ـفزاده ع
ارجع اطتليل عن حجو فتح عليو علم العروض وذلك أنو مر بسوق  امل: ويف حواشى اظتفتاح 

فاخَبع من صوت مطرقة تقع على طست وزنا فوزنا . الصفارين وكانت لو معرفة يف االيقاع والنغم 
وعكف أياما يستعرض فيها األشعار ذات األنغام اظتوسيقية اظتتعددة حٌب خرج للناس بقواعد 
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 ."علم العروض"مضبوطة شتاىا 
روي أنو كان يقطع بيتا من الشعر فدخل عليو ولده يف تلك اضتالة فخرج إىل الناس وقال و 
 .أن أيب قد جن فدخل الناس عليو وىو يقطع البيت فأخربوه: 

 :فقال البنو
 أو كنت تعلم ما تقول عذ لتكاين  لوكنت تعلم ما أقول عذرت

 ت أنك جاىل فعذرتكاـوعلمفعذلتِب   لكن جهلت مقالٍب 
 ة بين العروض والموسيقيالصل

عرفنا أن العروض ىو علم موسيقي الشعر او على ذلك يكون ىناك صلة جتمع بينو وبْب 
اظتوسيقى بصفة عامة وىذه الصلة تتمثل ىف اصتانب الصوتى فاظتوسيقي تقوم على تقسيم اصتمل اىل 

،بغض النظر عن بداية مقاطع صوتية ختتلف طوال وقصرا أواىل وحدات صوتية معينة على نسق معْب 
الكلمات وهنايتها فقد ينتهى اظتقطع الصوتى أو التفعيلة ىف أخر كلمة وقد ينتهي يف وسطها وقد 

 .يبدأمن هناية كلمة وينتهى ببدء الكلمة الٌب تليها وىاكم مثاال على ذلك
 وسائلى للقوم ما حزمى وما خلقى  ال تسأىل القوم ما ماىل وما حسىب 

 :ت أوتقسيمو اىل وحدات صوتية أوتفاعيل يكون كاآلتىفتقطيع ىذا اليب
 حسىب........ماىل وما ........قوم ما ....... ال تسألل
 فعلن.........مستفعلن ......... فاعلن........مستفعلن 
 خلقى......حزمى وما ........قوم ما ..........وسائلل 
 لنفع..........مستفعلن ........فاعلن ....... مستفعلن

 .ولكن تقطيع البيت أو تقسيمو اىل وحدات صوتية أو تفاعيل اليتحقق إال إذا كتب الشعر
ألف اطتليل كتابا رتع فيو أصناف النغم وحصر أنواع اللون وألمهية ىذا الكتاب أن اسحق بن 

فقال  68اظتوصلي عند ما وضع كتابو يف النغم واللحون عرضو على ابراىيم بن اظتهدي 67ابراىيم
 .بل أحسن اطتليل ألنو جعل يل السبيل إىل االحسان: أحسنت فقال اسحاق : لو 

الدؤيل عالمات  69من الشكل واألعجام فوضع أبو األسود خالٍ كان اطتط يف صدر اإلسالم 
بأمر ( م746/ىـ129)عمر  71وحيي بن( م707ىـ 79)70للحركات وظتا وضع نصر بن عاصم

اضطراب األمر واشتبو األعجام بالشكل فتصدي اطتليل نفذ األعجام ( م814)72من اضتجاج
الزالة ىذا اللبس ووضع الشكل على الطريقة اظتعروفة اليوم وبيقي ذلك على مقاييس مضبوطة 

وللكسرة رأس ياء صغّبة  "ـ"وعلل دقيقة بأن جعل للفتحة  ألفا صغّبة مضطجعة فوق اضترف 
غّب نقط وللسكون دائرة صغّبة وللهمزة رأس وللتشديد شْب ب. حتتو ـ وللضمة واو صغّبة فوقو
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 .عْب
ندخل إىل صميم العلم الذي خلد . بعد ىذه الشذرات الٍب كشفت شخصية اطتليل 

 .وىو  أول من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب. اطتليل وختلد 
ىذا  73ىيديوأيا تكن الدوافع فإن واضع اصول العروض وقوانينو ىو اطتليل بن أزتد الفرا 

العلم الذي مازال شاؼتا يتدارسو الناس ويتفهمونو من غّب أن يستطيع أحد أن يأٌب جبديد عليو 
وال تزال وحدة القياس لألوزان واألسباب واألوتاد ىي اظتقاطع الصوتيو الٍب تتألف منها .

 :التفصيالت
مشل الفضائل  ضتاصل أن اطتليل بن أزتد الفراىيدي ىو امام عبقري رتع ا لو مناف

نال من شٌب الفنون ثرياىا وسام يف علوم األدب واللغة ...لسنة عن تفصيلووالفواضل ما تكل األ
مكانة اصتوزاء فاضحى لكل علم وفن عذيقة اظترجب وجذيلو اكك ال يشق غباره وال يساىم 

 .74ال يساجل وال يزاحم كان أمة وحدة بالريب. نسيج وحده
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