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 الفصل الثاين 

 اإلطار النظري

 املبحث األول: الوزن العروضية والقافية. .أ 

 املفهوم من الوزن عروضية  .ٔ

الشعر قبل ما عرفنا معرفة الوزن والعروض ستبحث الباحثة عن مفهوم الشعر. 

 ٔديوان العرب خاصة واظتنظوم من كالمها، واظتقيد ألايمها، والشاىد على أحكامها.

يعلم،  –شعورا. معناه علم  –شعرا  –يشعر  –تعريف الشعر لغة الشعر مشتق من شعر 

الشعر ىو الكالم الذي  ٕيركب، أو أضتم الشعر. –لتّس، ركب  –يشعر، أحّس  –شعر 

يعتمد لفظو على اظتوسيقي والوزن فيتألف من أجزاء يشبو بعضها بعضا يف الطول والقصر 

العريب يتكون على أبيات وكل من بيت يتكون على جزءين الشعر يف األديب  ٖواضتركة.

 ٗبوزن مناسب.

بقوعتم )الكالم ومفهوم من الشعر مرتبط عند القدماء مبفهوم الوزن. فهم يعرفونو 

الشعر نوعان: أوال الشعر اصتاىلي ىو الشعر األدب الذي اعتمد عليو   ٘اظتوزون اظتقفى(.

                                                             
 .  ٔ م(، ص ٜٜٛٔ، )القاىرة: مطبعة األمانة، سنة اظتنهل الصايف يف العروض والقوايفدمحم عاشور دمحم،  0

2
 Akhmad Muzakki, Kesusastraan Arab Pengantar Teori dan Terapan, (Jogjakarta:Ar-Ruzz 

Media, 2006), Hlm 44.   
3
 Ibid, Hlm 45.           

3 Ibid, Hlm  45. 
  . ٙم، ص  ٜٜٛٔ، القاىرة: الدار الثقافية للنشر، أوزان الشعرمصطفى حركات،   ٘
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اصتاىليون قبل اإلسالم. اثنيا ىو الشعر اإلسالمي ارتبط بظهور الدعوة اإلسالمية مع 

 ٙنبينادمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

العروض كل بيت بوزنو. ووزن  األوزان رتع من الوزن أما مفهوم الوزن ىو يقرتن يف

البيت ىو سلسلة السواكن واظتتحركات اظتستنتجة منو، وجزأة إذل مستوايت ؼتتلفة من 

اظتكوانت: الشطران، التفتعيل، األسباب واألواتد. ويف اظتعجم اظتفصل الوزن ىو اظتوسيقي 

ذي يعتمده الداخلي اظتتولد من اضتركات والسكنات يف البيت الشعرّي، أو ىو القياس ال

األوزان الشعرية التقليدية ستة عشر وزان،  ٚالشعراء يف أتليف أبياهتم ومقطوعاهتم، وقصائدىم.

قد وضع فيها اطتليل بن أزتد الفراىيدي ستسة عشر وزان وزان عليها األخفش وزان شتاه 

  ٛ)اظتتدارك(. وإفتا شتي حبرا ألنو يوزن بو ما ال يتناىى من الشعر مبا يغرتف منو.

العروض لغة: استملت ىذه الكلمة يف العرب قبل أن يعرف )علم العروض( بزمن 

طويل، فقط أطلقت لغواي على مسميات عدة حتملها فيما يلي: أوال، العروض يف اللغة: 

الناحية أو الطريق الصعبة. الثاين، السحاب الرقيق أو الناحية الصعبة. اثلثا، ومبعىن: اطتشبة 

الشعر وغًنه. رابعا: ويطلق على: مكة اظتشرفة واظتدينة اظتنورة وما  اظتعرتضة وسط البيت من

. واصطالحا: صناعة يعرف هبا صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدىا وما يعرتيها من ٜحوعتا

 ٓٔزحافات وعلل.

                                                             
، سورااباي: جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية اضتكومية، الوزن العروضي يف شعر "ابنت سعاد" لكعب بن زىًن )دراسة حتليلية أدبية(تغيًنات مدركة العلوية،   ٙ

 . ٕٓ، ص ٜٕٔٓسنة 
 . ٛ٘ٗم، ص  ٜٜٔٔ، )بًنوت لبنان: دار الكتب العلية( سنة اظتعجم اظتفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعرإميل بديع يعقوب،   ٚ
 .ٓٔم، ص  ٖٜٙٔ، )مصر: اظتطبعة مصطاىف الباب اضتليب(، سنة اظتختصر الشايف على منت الشايفالشيخ دمحم الدمنهوري،   ٛ
 . ٖٔم(، ص  ٜٜٛٔ، )القاىرة: مطبعة األمانة، سنة اظتنهل الصايف يف العروض والقوايفدمحم عاشور دمحم،   ٜ

 . ٜٔ، ص نفس اظتراجع  ٓٔ
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فائدة علم العروض: العروض ميزان الشعر، وىي تررتة من ذوق الطماع السليمة، 

 وأىم فوائد ىذا العلم:

: أنو يستعٌن بو من خانو الذوق. اثنيا: دتييز الشعر من غًنه كالسجع مثال، أوال

فيعرف بو أن اآلايت القرآنية واألحاديث اليت جاءت على صورة األوزان الشعرية ليست 

بشعر. اثلثا: أمن اظتولد على الشعر من السكر: ومن التغيًن الذي ال كتوز فيو: كالقطع يف 

اتد. ربعا: أمن اظتولد من اختالط حبور الشعر بعضها ببعض. األسباب، واطتنب يف األو 

خامسا: يفيد يف التعرف على الشعر العريب السليم من غًن السليم، كما أنو ينمى يف نفس 

الدارس اإلحساس جبمال الشعر الناتئج عن انتظام أوزانو، وانسجام أيقاعاتو. سادسا: يعد 

 ٔٔو يف ضبط الشواىد واالطمئنان إليها.علم العروض أكرب عون لدارصي اللغة والنح

الكتاب العروضية: إّن العروض العريب يعتمد أول ما يعتمد على اظتوسيقي فكما أّن 

للموسيقى رموزا خاصة عندما تكتب لتعرب عن النغم )النوتة اظتوسيقية( كذلك للعروض رموز 

اعيل اليت ىي مبثابة األضتان خاصة بو يف الكتابة اإلمالئية وىذه الرموز العروضية تعرب عن التف

 يف الغناء، وتعرف ىذه الرموز ابلكتابة العروضية.

 تعتمد الكتابة العروضية على أمرين: األول ما ينطق يكتب، والثاين ماال ينطق يكتب.

ويرتتب على ذلك عمليا زايدة بعض حروف دل تكن مكتوبة إمالئيا وحذف بعض حروف  

 كانت مكتوبة إمالئيا.

 

                                                             
 . ٚٔعاشور دمحم، ص دمحم   ٔٔ
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  تزاد:اضترف اليت .أ 

يف بعض أشتاء اإلشارة كما يف ذلك، ىؤالء فتكتبان ذالك، ىاؤالء. ومثلهما لكن  (ٔ

 فتكتب الكن.

 بعض األشتاء كما يف داود، طاوس. فتزاد الواو يف كل منهما. (ٕ

ىاء الضمًن اظتشبعة تزاد بعدىا واو كما يف )لو( حيث تكتب )عتو( أو ايء كما يف  (ٖ

 )بو( حيث تكتب )هبي(.

اظتشدد لتسب حرفٌن أوعتما ساكن والثاين متحرك كما يف قدم ابلتشديد اضترف  (ٗ

 فتكتب )قددم(.

التنوين يكتب نوان مثل رجل فتكتب رجلن يف الرفع والبحر ورجال عند الوقف ويف  (٘

 الوصل يكتب رجلن كذلك.

 اضترف اليت حتذف: .ب 

ذلك ألف الوصل يف األشتاء كما يف ابن واسم فمثال )من ابن( تكتب منبنن: وك (ٔ

حتذف ألف الوصل من األفعال كما يف وانظر، واحتد، واستقام إخل. وحتذف ألف 

الوصل أيضا من )ال( اظتعرفة فإذا كانت قمرية كما يف، القطن، الكتاب، اكتفى 

حبذف األلف. أّما إذا كانت مشسية كما يف الشمس، الدنيا فإن األلف واالم 

 حتذفان واضترف اظتشدد بعدقتا لتسب حرفٌن.

 حتذف واو عمرو. (ٕ
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حتذف الياء واأللف من أواخر اضتروف اليت مثل يف، إذل، على، عندما يليها  (ٖ

 ساكن مثل البيت، إذل اظتدرسة، على اظتكتب.

غًن اظتنونٌن عندما يليهما ساكن مثل  –حتذف ايء اظتنقوص وألف اظتقصور  (ٗ

  ٕٔضحى اليوم = ضحليوم، وداعي القوم = داعلقوم.

العرب، بواسطة االستقراء ظتختلفاهتا ترجع إذل اطتليل بن أزتد فلم أن أوزان أشعار 

رزتو هللا، حبكم اظتناسبات اظتعتربة على وجهها يف الضبط والتجنب عن االنتشار إذل ستسة 

والبحور يتكون من التفعيالت وىي اجزاء البيت اليت ترتكب  ٖٔعشر أصال، يسميها حبورا.

 األوزان الشعرية. من الوحدات الصوتية يوزن هبا وزن من 

التفاعيل ىي أوزان مكونة من متحرّكات وسكنات متتابعة على وزن معروف يوزن هبا 

 أي حبر من البحور الشعرية. وترتكب ىذه األوزان من ثالثة أشياء : أسباب، أواتد، فواصل.

 : السبب، وينقسم إذل:أوال

 –لن  – دلَْ  –( كقولك: َىْب oسبب خفيف: األول متحرك والثاين ساكن )/ .ٔ

 قد.

 ِبَك. –سبب ثقيل: متحركان )//( كقولك: َلَك  .ٕ

 : الوتد، وينقسم إذل: اثنيا

 نَ َعم. –َعلى  –( كقولك: َمَشى oوتد غتموع: متحركان بعدقتا ساكن )// .ٔ

 ِمْصَر.  –َقاَل  –/( كقولك: ُمْنُذ oوتد مفروق: متحركان بينهما ساكن )/ .ٕ
                                                             

 .ٛٔ-ٚٔم(، ص  ٜٚٛٔ، )مكة اظتكرمة: مكتبة الطالب اصتامعي، دراسات يف العروض والقافيةعبد هللا درويش،   ٕٔ 
 .ٜٔ٘م(، ص  ٜٔٚٔ، )ببًنوت لبنان: دار الكتاب العلمية، مفتاح العلومأيب يعقوب يوسوف بن دمحم بن علي السكاكي،   ٖٔ
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 : الفاصلة، وتنقسم إذل: اثلثا

 ُسُفًنا. –( كقولك: َذَىُبوا oالصغرى: ثالثة متحركات بعدىا ساكن )///فاصلة  .ٔ

 ٗٔ( كقولك: َجَعَلُهْم.oفاصلة كربى: أربعة متحكات بعدىا ساكن )//// .ٕ

 اوزان الشعر العريب ػتصورة يف عشر تفاعيل، ومنها ترتكب رتع البحور الشعرية، وىي:

 )لن(.: وتد غتموع )فعو( وسبب خفيف o/oفُ ُعْوُلْن = // .ٔ

ُلْن = // .ٕ  : وتد غتموع )مفا( وسببان خفيفان )عي()ظتن(.o/o/oَمَفاِعي ْ

 : وتد غتموع )مفا( وسبب ثقيل )عل( وسبب خفيف )تن(.o///oَمَفاَعَلنُتْ = // .ٖ

 : سبب خفيف )فا( ووتد غتموع )عال( وسبب خفيف )تن(. o//o/oَفِعاَلتُْن = / .ٗ

 سببان خفيفان )ال()تن(.: وتد مفروق )فاع( و o//o/oَفاِعاَلتُْن = / .٘

 : سبب خفيف )فا( ووتد غتموع )علن(.o//oَفاِعُلْن = / .ٙ

 : سبب ثقيل )مت( وسبب خفيف )فا( ووتد غتموع )علن(.o//oُمتَ َفاِعُلْن = /// .ٚ

 /: سببان خفيفان )مف()عو( ووتد مفروق )الت(.o/o/oَمْفُعْواَلُت = / .ٛ

 )مس()تف( ووتد غتموع )علن(.: سببان خفيفان o/o//oُمْستَ ْفِعُلْن = / .ٜ

: سبب خفيف )مس( ووتد مفروق )تفع( وسبب o/o//oُمْستَ ْفِع ُلْن = / .ٓٔ

 خفيف )لن(.

فهي ذتان يف الفظ، عشر يف اضتكم، وىذه األوزان تتكون من حروف التقطيع العشرة 

 ٘ٔاجملموعة يف قولك: )َلَمَعْت سيوفُنا(.
                                                             

ويتواعد العىوضية وأحكام القافية العربيةالقدمحم بن فالح اظتطًني،   ٗٔ  .  ٕٓم، ص  ٕٗٓٓ، الك
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 أنواع الوزن العروضي .2

أزتد وضع ستسة عشر حبرا وأن تلميذه االخفش زاد عليها حبرا أن اطتليل بن عرفنا 

فاطتليل بن أزتد الفراىيدي  ٙٔشتاه )اظتتدارك( وبذلك أصبح غتموع البحور ستة عشر حبورا.

ه وىو الذي وضع علم العروض وأول من تكلم ٘ٚٔه وتويف سنة ٓٓٔالبصرّي ولد سنة 

ماجاء من الشعر عليو، أما األخفش األوسط فيو دل يثبت عنده ىذا الوزن ودل يصح يف روايتو 

ه وىو سعيد بن مسعدة، فإنو زاد ىذا الوزن وشتاه اظتتدارك ألنو تدارك بو ٕٙٔاظتتوىف سنة 

بعد ما عرفنا معرفة الوزن والعروض ينبغي لنا أن  ٚٔما فاتو على اطتليل. وأما أجزاؤىا فهي:

 حبرا:  ٘ٔتعرف أنواع الوزن العروضية، وقد وضع خليل بن أزتد 

 البحر الطويل .أ 

ُلنْ  ُلْن فَ ُعوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن # فَ ُعوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن فَ ُعوُلْن َمَفاِعي ْ  فَ ُعوُلْن َمَفاِعي ْ

 البحر اظتديد .ب 

 َفاِعاَلتُْن َفاِعُلْن َفاِعاَلتُْن # َفاِعاَلتُْن َفاِعُلْن َفاِعاَلتُنْ 

 البحر البسيط .ج 

 ُمْستَ ْفِعُلْن َفاِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفاِعُلنْ ُمْستَ ْفِعُلْن َفاِعُلْن 

 البحر الوافر .د 

 ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ فَ ُعْوُلْن # ُمَفاَعَلنُتْ ُمَفاَعَلنُتْ فَ ُعْوُلنْ 

                                                                                                                                                                       
ويتالقواعد العىوضية وأحكام القافية العربيةدمحم بن فالح اظتطًني،   ٘ٔ  . ٕٔم، ص  ٕٗٓٓ، الك
 .ٕ٘م(، ص  ٜٚٛٔ، )بًنوت: دار النهضة العربية، علم العروض والقافيةعبد العزيز عتيق،   ٙٔ
 .ٖٚم(، ص ٜٜٙٔ)بًنوت لبنان: عالة الكتب،  ،إذل علم اطتليل العروض والقافيةأىدى سبيل دمحم مصطفى،   ٚٔ
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 البحر الكامل .ه 

 تَ َفاِعُلنْ ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن # ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن مُ 

 البحر اعتزج .و 

ُلْن   ُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن # َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ  َمَفاِعي ْ

 البحر الرجز .ز 

 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 

 البحر الرمل .ح 

 اِعاَلتُْن َفاِعاَلُتنْ َفاِعاَلتُْن َفاِعاَلتُْن َفاِعاَلتُْن # َفاِعاَلتُْن فَ 

 البحر السريع .ط 

 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت # ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلتُ 

 البحر اظتنسرح .ي 

 ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلنْ 

 البحر اطتفيف .ك 

 ُمْستَ ْفِع ُلْن َفاِعاَلتُْن # َفاِعاَلتُْن ُمْستَ ْفِع لُْن َفاِعاَلتُنْ  َفاِعاَلتُنْ 

 البحر اظتضارع .ل 

ُلْن َفاِع اَلتُنْ  ُلْن َفاِع اَلتُْن # َمَفاِعي ْ  َمَفاِعي ْ

 البحر اظتقتضب .م 

 َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلْن # َمْفُعْواَلُت ُمْستَ ْفِعُلنْ 
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 البحر اجملتث .ن 

 َفاِعاَلتُْن # ُمْستَ ْفِع ُلْن َفاِعاَلتُنْ ُمْستَ ْفِع ُلْن 

 البحر اظتتقارب .س 

 فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن # فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلنْ 

 البحر اظتتدارك .ع 

 َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن # َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعُلنْ 

 يريات يف الوزن العروضيأنواع التغ .3

جتري على تفاعيل اظتيزان الشعري تغيًنات: كتسكٌن متحرك، أو حذفو، أو 

حذف ساكن، أو زايدتو، فهذا يف غتموعو ىو ما يشملو إسم )الزحاف والعلة( وفرقوا 

 بينهما:

الزحاف بكسر الزاى يف الغة: مصدر )زاحف زحافا ومزاحفة( ويقال لو: الزحف  

 األسباب ويطلق على اإلسراع يف السًن. ويف االصطالح ىو تغيًن ؼتتص بثواين –أيضا 

كل تغيًن يتناول ثواين األسباب، ويكون بتسكٌن اظتتحرك أو حذفو، أو   ٛٔمطلقا، بال لزوم.

حذف الساكن، ففي مثل متفاعلن يكون بتسكٌن التاء فتصًن متافاعلن وحتول إذل 

أو بتسكٌن التاء مع حذف األلف، فتصًن متفعلن  مستفعلن، أو حبذفها فتصًن مفاعلن،

  ٜٔوحتول إذل مفتعلن، ويف فاعلن يكون حبذف األلف فتصًن فعلن.

                                                             
 . ٖ٘ – ٖٗدمحم عاشور دمحم، ص   ٛٔ
 .ٛٔم، ص  ٜٜٙٔ، )بًنوت: عادل الكتب(، سنة اىدى سبيل إذل علمي اطتليل العروض والقافيةػتمود مصطفى،   ٜٔ
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ومعىن التقطيع لغة: جتزئة الشيء أجزاء. ومعناىاصطالحا: جتزئة البيت إذل عدد من 

 مها:حروف التقطيع: أتفق القدماء أن يوزن الشعر مبوازين مؤلفة من ألفاظ، قوا ٕٓاألجزاء.

الفاء، والعٌن، والالم، والنون، واظتيم، والسٌن، والتاء، وحروف العلة، ورتعها بعضهم يف قولو: 

 ٕٔ)ظتعت سيوفنا(.

 وقد علمت فيما مضى أن الزحاف يكون مفردا أو مزدوجا.

 الزحاف اظتفرد: .أ 

 سنتكلم عليو حبسب تعلقو ابضترب: اثنيا، ورابعا، وخامسا، وسابعا فنقول:

 الثاين:يف اضترف  (ٔ

إن كان متحركا فسكن شتي زحافو )إضمار( مثل متفاعلن تصًن متفاعلن 

 وحتول إذل مستفعلن.

 وإن كان متحركا فحذف شتي زحافو )وقصا( مثل متفاعلن تصًن مفاعلن.

وإن كان ساكنا فحذف شتي زحافو )خبنا( مثل فاعلن، مستفعلن، 

علن، فعوالت، وحتول مفعوالت، حتذق األلف والسٌن والفاء فتصًن فعلن، متف

 األخًنتلن إذل مفاعلن ومفاعيل.

 يف اضترف الربع: (ٕ

ال يكون الربع إال ساكنا وال لتدث لو إاّل حذفو ويسمى زحافو )طّيا( مثل 

مستفعلن حتذف الفاء فتصًن مستعلن وحتول إذل مفتعلن، ومثل مفعوالت حتذف 
                                                             

 . ٕٔدمحم عاشور دمحم... ، ص   ٕٓ
 . ٖٔنفس اظتراجع، ص   ٕٔ
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ع حذفها إضمار الواو فتصًن مفعالت، ومثل متفاعلن حتذف ألفو. واشرتطوا م

الثاين لئال تتواذل ستسة متحركات وىو ؽتتنع يف الشعر العريب فتصًن متفعلن وحتول 

 إذل مفتعلن.

 يف اضترف اطتامس: (ٖ

يدخلو الزحاف بثالثة اتبارات: حبذفو ساكنا ويسمى )قبضا( مثل فعولن 

 تصًن فعول، ومفاعيلن تصًن مفاعلن.

حتذف المها فتصًن مفاعنت وحبذفو متحركا ويسمى )عقال( مثل مفاعلنت 

 وحتول إذل مفاعلن.

وبتسكينو متحركا، ويسمى )عصبا( مثل مفاعلنت تصًن مفاعلنت  وحتول إذل 

 مفاعيلن.

 يف اضترب السابع: (ٗ

ال يدخلو الزحاف إال إذا كان ساكنا فيحذف ويسمى )كفا( مثل نون 

ع لن مفاعيلن فتصًن مفاعيل، ومثل نون فاعالتن فتصًن فاعالت، ونون مستف

 فتصًن مستفعل، ونون فاع التن فتصًن فاع الت.

 الزحاف اظتزدوج: .ب 

شتي مزدوجا إلجتماع نوعٌن من الزحاف اظتفرد يف تفعيلة واحدة. وىو أربعة 

 ٕٕأنواع:

                                                             
 . ٕٕػتمود مصطفى، ص   ٕٕ
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اطتبل: وىو اجتماع اطتنب مع الطي، مثل: مستفعلن حتذف سينها وفاؤىا فتصًن  (ٔ

فاؤىا وواوىا فتصًن معالت وحتول متعلن، وحتول إذل فعلنت، ومثل مفعوالت حتذف 

 إذل فعالت. وال يدخل اطتبل غًن ىاتٌن التفعيلتٌن.

اطتزل: وىو اجتماع اإلضمار مع الطي مثل متفاعلن تسكن اتؤه وحتذف ألفو  (ٕ

 فتصًن متفعلن وحتول إذل مفتعلن وال يدخل غًنىا.

ا فتصًن الشكل: وىو اجتماع اطتنب والكف مثل فاعالتن حتذف ألفها األوذل ونوهن (ٖ

 فعالت. ومستفع لن حتذف سينها ونوهنا فتصًن متفع ل، وال يدخل غًنقتا.

النقص: وىو اجتماع العصب مع الكف مثل مفاعلنت تسكن المها وحتذف نوهنا  (ٗ

 فتصًن مفاعلنت وحتول إذل مفاعيل، وىو ال يدخل غًنىا.

التفعيلة هبذا العلل رتع من علة، و يف اللغة: اظترض، وشتي التغيًن الذي لتدث يف 

االسم، ألن اثبت الزم كاظترض اظتزمن. ويف االصطالح: تغيًن غًن ؼتتص بثواين األسباب، 

فتدخل العلل على األسباب واألواتد،  ٖٕواقع يف العروض أو الضرب أصالة مع اللزوم.

ومثاعتا يف األسباب حذف السبب يف فعولن فتصًن فعو وحتول إذل فعل، ومثلها أيضا يف 

حذف السبب األخر منها مع تسكٌن الالم يف السبب الذي قبلو فتصًن مفاعل  مفاعلنت

 ٕٗوحتول إذل فعولن.

                                                             
 . ٓ٘دمحم عاشور دمحم... ص   ٖٕ
 . ٛٔم، ص  ٜٜٙٔ، )بًنوت: عادل الكتب(، سنة اىدى سبيل إذل علمي اطتليل العروض والقافيةػتمود مصطفى،   ٕٗ
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إذا رجعت إذل تعريف العلة وجدت أهنا كما تكون عاملة شاملة لؤلسباب 

والعلل نوعان: الزايدة والنقص، العلل الزايدة ثالثة وكلها تدخل يف األبيات  ٕ٘واالواتد.

 ٕٙالذي لتذف عروضو وضربو.اجملزوع فحسب، ىو البيت 

  ٕٚ:كما يليعلل الزايدة  أما بيان عن أنواع 

 الرتفيل، وىو زايدة سبب خفيف على ما آخره وتد غتموع.  (ٔ

نُتْ وحتول إذل ُمتَ َفاِعاَلتُْن  مثل:  ُمتَ َفاِعُلْن تصًن ُمتَ َفاِعلُن ْ

نُتْ وحتول إذل َفاِعاَلتُ   نْ وكذلك َفاِعُلْن يزاد عليها تن فتصًن َفاِعلُن ْ

التذييل، وىو زايدة حرف ساكن على ما آخره وتد غتموع. مثل: َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن  (ٕ

ُمْستَ ْفِعُلْن فتحول َفاِعاَلِن ُمتَ َفاِعاَلِن ُمْستَ ْفِعاَلِن بقلب نوهنا ألفا وزايدة نون ساكنة 

 بعدىا.

يت التسبيع وىو زايدة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف. مثل: َفاِعاَلتُْن ال (ٖ

 حتول إذل َفِعاَلاَتِن وىو ال يدخل غًنىا من التفلعيل.

 ٕٛ:كما يليعلل اليت تكون ابلنقصان  مث بيان عن أنواع 

 اضتذف ىو إسقاط السبب اطتفيف من آخر التفعيلة، ويكون يف التفعيلة. (ٔ

ُلْن فيصًن َمَفاِعي فينقل إذل فَ ُعوُلْن.  مثل: َمَفاِعي ْ

                                                             
 . ٕٚنفس اظتراجع، ص   ٕ٘

15  M Saifuddin Masykuri, Mudah Belajar Arudl, (Kediri: SANTRI SALAF PRESS, 2042), Hlm 

24. 
 .ٕٚػتمود مصطفى، ص   ٕٚ
 .ٗٔم(، ص  ٜٜٚٔ، )القاىرة: مكتبة األدب، ميزان الذىب يف صناعة الشعر العربأزتد اعتامشي،   ٕٛ
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 وإسكان ما قبلو.القطف ىو إسقاط السبب اطتفيف  (ٕ

 مثل: ُمَفاَعُلنُتْ فيصًن ُمَفاَعْل فينقل إذل فَ ُعوُلْن.

 القطع ىو حذف ساكن الوتد اجملموع وإسكان ما قبلو. (ٖ

 مثل: َفاِعُلْن فيصًن َفاِعْل فينقل إذل َفعُلن.

 القصر ىو إسقاط ساكن السبب اللخفيف وإسكان اظتتحرك.  (ٗ

 مثل: َمَفاِعيُلْن فتصًن َمَفاِعيُل.

 ذذ ىو حذف الوتد غتموع.اضت (٘

 مثل: ُمسَتعلْن فيصًن ُمستف فينقل إذل ِفعُلْن.

 الصلم ىو حذف الوتد اظتفروق من آخر اصتزء.  (ٙ

 مثل: َمفُعْواَلُت فيصًن إذل َمْفُعْو فينقل إذل فَ ْعَلْن.

 الوقف ىو تسكٌن متحرك آخر الوتد اظتفروق.  (ٚ

 مثل: َمْفُعواَلُت فيصًن َمْفُعواَلْت.

 الكسف ىو حذف آخر الوتد اظتفروق.  (ٛ

 مثل: َمْفُعواَلُت فيصًن َمْفُعواَل فينقل إذل َمْفُعوُلْن.

 التشعيت ىو حذف أول الوتد اجملموع أو اثنيها. (ٜ

 مثل: َفاِعُلْن فيصًن َفاعل أو فينقل إذل فَ ْعُلْن.
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 كما يلي:  علل اصتارية غترى الزحافمث بيان عن أنواع 

أتخذ صفة الزحاف يف عدم اللزوم، فإذا عرضت دل كتب على تلك ىي العلل اليت 

الشاعر التزامها، بل جاز لو تركها والعود إذل األصل. وتلك العلل كثًنة أغلبها دل يقع يف 

الشعر العريب إال اندرا غًن مقبول. وىي ال تصادفك إال يف أقل من القليل. من ىذه 

 ٜٕالعلل:

ربعة أحرف يف صدر الشطر األول من البيت، اطتزم )ابلزاي( وىو زايدة حرف إذل أ (ٔ

أو حرف أو حرفٌن يف أول العجز وشذ أبكثر من أربعة يف أول الصدر وأبكثر من 

حرفٌن يف أول العجز. مثالو يف الشطر األول حبرف قول الشاعر: وكأنَّ )ثبًناً( يف 

 أفانٌن ودقو     كبًن أانس يف جَباٍد ُمزّمل

 دت قبلها الواو.فكلمة )كأن( وزهنا فعول وزي

 ومثالو حبرفٌن قولو: اي َمَطر ْبن انجيَة بِن سامة إنين    أجَفى/ وتُ ْغَلُق ُدويَن األبواب

 فقولو )مطر بن ان( وزهنا متفاعلن. وزيد قبلها لفظ )اي(

 مثالو بثاللثة قولو: 

 لَقْد َعجْبُت لَقوٍم أسَلموا بعد عْزىم # إماَمُهمو لِلُمْنَكرات وللَغدرِ 

اظتوزون يف البيت كلمة عجبت وىي على وزن )فعول( ولفظ )لقد( زيد قبل  فأول

 ذلك.

وت القيكا
َ

 ومثاللو أبربعة أحرف قولو: أشدد حيازميك للموِت    فإن اظت

                                                             
 .ٖٔػتمود مصطفى، ص   ٜٕ
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 فأول اظتوزون يف البيت كلمة )حيازمي( على وزن مفاعيل، وكلمة أشدد قبلها

 ومثال اطتزم يف العجز حبرف قولو: 

 رائٌب # ويَ ْعلُم اصتاىل مين ما علم كَلما َرابك ميَن 

 فأول اظتوزون من الشطر الثاين )يعلم اصتا( ووزنو فاعالتن، والواو زائدة.

 ومثالو حبرفٌن قول طرفة:

 ىل تكروَن إْذ نقاتُلكم #  إْذ ال يُضر ُمعدًما عَدمو 

ووزهنا فهذا البيت خزم مرتٌن يف أول صدره بلفظ ىل، وأول اظتوزون منو  )تذكرون( 

فاعالت، وخزم أيضا يف أول العجز ب )إذ( وأول اظتوزون منو )اليضّر( وورهنا 

 فاعالت.

اطترم )ابلراء( وىو إسم يطلق ابظتعىن العام على إسقاط أول الوتد اجملموع يف أول  (ٕ

شطر من البيت. وختتلف أشتاؤه حبسب موقعو، وال يكون إال يف التفاعيل اظتبدوءة 

ولن، مفاعيلن، مفاعلنت، وقد يقع فيها وحده أو كتتمع مع بوتد غتموع  وىي: فع

 علة أخرى.

 ففي فعولن:

 إن دخل وحده فصارت ُعوُلْن وحولت إذل ِفْعُلْن فهو خرم أو ثلم. .أ 

 وإن دخلها مع القبض فصارت ُعوُل وحولت إذل ِفْعُل فهو ثرم واصتزء أمث.  .ب 

 ويف مفاعيلن لو ثالث صور:

 وحتول إذل مفعولن فهو َخزم فحسب.إن دخلها وحده فصارت فاعيلن  .أ 
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 وإن دخلها مع القبض فصارت فاعلن فهو َشرْت، واصتزء إذ ذاك أشرت. .ب 

وإن دخلها مع الكف فصارت فلعيل وحتول إذل مفعول فهو َخرب واصتزء إذ  .ج 

 ذاك أخرب.

 ويف مفاعلنت لو أربع صور:

ذاك  إن دخلها وحده فصارت فاعلنت وحتول إذل مفتعلن فهو عضب. واصتزء إذ .أ 

 أعضب )ويالحظ ىنا أنو شتي إبسم آخر غًن اطترم مع سالمة اصتزء من غًنه(

وإن دخلها مع العضب فصارت فاعلنت وحتول إذل مفعولن فهو َقْصٌم واصتزء  .ب 

 أقصم.

وإن دخلها مع العقل فصارت فاعنت وحتول إذل فاعلن فهو جم واصتزء إذ ذاك  .ج 

 أجم.

إسكان اطتامس، فصارت  وإن دخلها مع النقص، وىو حذف السابع مع .د 

 فاعلت وحتول إذل مفعول فهو َعْقص واصتزء إذ ذاك أعقص.

 ولكن من ىذه العلل علتان تكثران يف الشعر العريب وتقبالن وقتا:

التشعيث: وىو حذف أول الوتد اجملموع. مثل فاعالتن حتذف عينها فتصًن  .أ 

 علن.فاالتن وحتول إذل مفعولن. ومثل فاعلن تصًن فالن وحتول إذل ف

 اضتذق: وىو الذي مربك يف علل النقص وبو تصًن فعولن فَ ُعْو وحتول إذل فَعل. .ب 

وسينكشف لك أمر ىاتٌن العلتٌن حٌن تعرض للكالم عن البحور اليت 

  تدخالهنا.
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 مفهوم القافية وعناصرها .4

قافية يف اللغة ىي: فاعلة، من قفاة يقفوة، إذا تبعو، فهي اتبعة، ومن معاهنا 

مؤخر الرأس أي التفا. ويف االصطالح اختلف العلماء يف تعريفها، فقال اطتليل: اللغوية: 

القافية ىي: من آخر حرف يف البيت إذل أول ساكن يليو من قبلو، مع حركة اضترف 

الذي قبل الساكن. وبعبارة أخرى ىي: الساكنان اآلخران من البيت، وما بينهما مع 

علم القوايف لو قوانٌن اليت وجب على الشاعر  إن ٖٓحركة ما قبل الساكن األول منهما.

أن يهتمها يف قرض الشعر اظتتزمي، وىي: الكلمات يف القافية واضتروف يف القافية 

 ٖٔواضتركات يف القافية وأنواع القافية وعيوب القافية وأشتاء القافية.

 حروف القافية .أ 

أشتاء  وإذا علمت أن القافية تكون من حروف متحركة وساكنة، فاعلم اآلن

 ٕٖىذه اضتروف:

الروّي: وىو اضترف الذي بنيت عليو القصيدة وتنسب إليو فيقال: )سينية( و  (ٔ

 )دالية( وىكذا: وال يكون ىذا اضترف حرف مد وال ىاء.

الوصل: ىو ما جاء بعد الروي من حرف مّد أشبعت بو حركة الروي أو ىاء  (ٕ

 َولَِيْت الروي. وحرف اظتد يكون ألفا أو ايء أو واوا. 

                                                             
 . ٓٙٔ-ٜ٘ٔدمحم عاشور دمحم... ، ص   ٖٓ

34
  Mas’an Hamid, Ilmu Arudl dan Qawafi, (Surabaya: Al Ikhlas, 4995), Hlm. 492. 

 . ٘ٔٔ-ٖٔٔػتمود مصطفى... ، ص   ٕٖ
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اطتروج: ىو حرف اظتد الذي ينشأ من إشباع حركة الوصل )إن كان الوصل غًن  (ٖ

 حرف مد(. 

 الردف: ىو حرف اظتد الذي يكون قبل الروي وال فاصل بينهما. (ٗ

 التأسيس: ىو األلف اليت يكون بينها وبٌن الروي حرف. (٘

 حرك الذي يفع بٌن التأسيس والروي.الدخيل: ىو اضترف اظتت (ٙ

 القافيةحركات حروف  .ب 

انتهينا من تسمية حروف القافية، ونقول الآلن يف أشتاء حركات تلك 

 ٖٖاضتروف، فهي:

 اجملرى: وىو حركة الروي اظتطلق. (ٔ

 النفاذ: حركة الوصل إذا كان ىاء. (ٕ

 اضتذو: حركة ما قبل الردف. (ٖ

 اإلشباع: حركة الدخيل مثل حركة العٌن يف فاعلو. (ٗ

 الرس: حركة ما قبل التأسيس. (٘

 حركة ما قبل الروي اظتقيد.التوجيو:  (ٙ

 

 

                                                             
 .ٜٔٔػتمود مصطفى... ، ص   ٖٖ
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 أنواع القافية .ج 

من حيث اإلطالق والتقييد لقافية تسمى مطلقة ومقيدة تبعا لرويها. وقد مر 

 ٖٗتعريف الروي اظتطلق واظتقيد.

 فاظتطلقة ستة أقسام: .ٔ

 غتردة من التأسيس والردف موصولة مبد. .أ 

 غتردة من التأسيس والردف موصولة هباء. .ب 

 مؤسسة موصولة مبد. .ج 

 موصولة هباء. مؤسسة .د 

 مردوفة موصولة مبد. .ه 

 مردوفة موصولة هباء. .و 

 واظتقيدة ثالثة أقسام: .ٕ

 غتردة. .أ 

 مردوفة. .ب 

 مؤسسة. .ج 

 

 

                                                             
 .ٕٔٔػتمود مصطفى... ، ص   ٖٗ
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 أمساء القافية . د

من حيث حركتها، سبق أن بينا أشتاء اضتركات للحروف اليت تشتمل عليها 

إذل القافية، فسميناىا: اجملري، النفاذ، اخل. واآلن نبٌن أشتاء القافية كلها ابلنظر 

 ٖ٘حركات حروفها غتتمعة فهي:

 اظتتكاوس: كل قافية توالت بٌن ساكنيها أربع حركات. (ٔ

 اظترتاكب: كل قافية اجتمع بٌن ساكنيها ثالثة متحركات.  (ٕ

 اظتتدارك: كل قافية فيها بٌن ساكنيها متحركان. (ٖ

 اظتتواتر: كل قافية بٌن ساكنيها حركة واحدة. (ٗ

 اظترتادف: كل قافية التقى ساكناىا. (٘

 وب القافيةعي . ه

وؽتا يتعلق حبديث القافية ما كتب جتنبو فيها من عيوب احرتز منها السابقون 

وعابوا من خانتو ملكتو فوقع فيها، كما وفع النابغة الذبياين ؽتا سنذكره يف حينو. 

 ٖٙوعيوب القافية سبعة:

اإليطاء: وىو إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناىا بدون أن يفصل بٌن اللفظٌن  (ٔ

أبيات على األقل، وقال اطتليل: يتحقق اإليطاء بتكرار الكلمة ولو سبعة 

 بلفظها فقط.

                                                             
 .ٖٕٔػتمود مصطفى... ، ص   ٖ٘
 .ٕ٘ٔػتمود مصطفى... ، ص   ٖٙ
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التضمٌن: وىو تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده وىو نوعان: قبيح  (ٕ

وجائز. فاألوذل ما ال يتم الكالم إال بو كجواب الشرط والقسم، وكاطترب، 

كاصتار واجملرور، والنعت، والفاعل، والصلة. والثاين ما يتم الكالم بدونو:  

 واإلستثناء وغًنىا.

 اإلقواء: وىو اختالف اجملرى )حركة الروي اظتطلق( ابلضم والكسر. (ٖ

 اإلصراف: وىو اختالف اجملرى ابلفتح وغًنه )الكسر الضم(. (ٗ

 اإلكفاء: وىو اختالف الروي حبرف متقاربة اظتخارج كالالم والنون. (٘

اإلجارة من اصتور، وىي اختالف الروي اإلجازة )ابلزاي( وبعضهم يسميها  (ٙ

 حبروف متباعدة اظتخارج كالالم واظتيم.

السناد: وىو اختالف ما يراعى قبل الروي من اضتروف واضتركات، وـتص  (ٚ

 السناد حبديث وحده فنقول:

وأنواع السناد ىي ستسة: اثنان منها متعلقان ابضتروف، وثالثة متعلقة 

 ابضتركات:

 د البيتٌن دون اآلخر.سناد الردف وىو ردف أح .ٔ

 سناد التأسيس وىو أتسيس أحد البيتٌن دون اآلخر. .ٕ

سناد اإلشباع وىو اختالف حركة الدخيل حبركتٌن متقاربتٌن يف النقل   .ٖ

 كالضم والكسر.
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سناد اضتذو وىو اختالف حركة ما قبل الردف حبركتٌن متباعدتٌن يف  .ٗ

 النقل )الفتح والكسر( أو )الفتح والضم(.

 وىو اختالف حركة ما قبل الروي اظتقيد. سناد التوجية .٘
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 املبحث الثاين: سرية زهري بن أيب سلمى و شعره .ب 

 سرية زهري بن أيب سلمى .1

زىًن بن أيب سلمى اظتزين، كين أبوه اببنتو )سلمى( فقيل لو )أبو سلمى( وقد نشأ 

عاش زىًن زىًن يف بيت عرف ابلشعر، وأؾتب ابنٌن كاان شاعرين قتا )كعب وجبًن(. 

عمرا طويال ؿتو تسعٌن عاما، وقد أانح لو ذلك أن يكون حكيما عظيم التجارب ذا 

أفكار صادقة. وقد كان زىًن يسمى )بصاحب اضتوليات( ألن ال ينشد القصيد إال بعد 

  ٖٚحول يقضيو يف ترتيبها وتنظيمها وىذا يدل على اىتمامو أبدبو. تويف قبيل اإلسالم.

ع يتيما يف بين دينة. مات أبوه وىو صغًن، فرتعر نة بنواحي اظتولد زىًن يف بالد مزي

غطفان، أخوال أبيو، وعاش يف كنف خالو بشامة بن الغدير الذي أورثو مالو وشعره 

وأخالقو. وأخبار زىًن كثًنة. والثابت منها زواجو ابمرأتٌن: األوذل أم أوىف، وقد ذكرىا  

قم، فطلقها، بعد أن ولدت منو أوالدا ماتو كثًنا يف شعره، ويبدو أن حياتو معها دل تست

رتيعا. أما الثانية فهي كبشة بنت عمار من غطفان، وىي أم أوالده: كعب وجبًن 

 ٖٛوسادل.

وحياة زىًن من الوجهة األدبية طريفة، فيقال: إنو دل يتصل الشعر يف ولد أحد من 

كان خالو، واختاه   الفحول يف اصتاىلية ما اتصل يف ولده. فقد كان أبوه شاعرا، وكذلك

سلمى واطتنساء، وإبناه كعب وجبًن. واستمر الشعر يف بيتو أجياال، فقد كان عقبة بن  

                                                             
 .ٗ، ص (سعودية:جامعة اظتلك سعود) ،األدب والنصوص لغًن الناطقٌن ابلعربيةحسن ستيس اظتليجي،   ٖٚ
 .ٗ-ٖم، ص  ٜٛٛٔ، سنة (بًنوت:دار الكتب العلمية)، زىًن بن أيب سلمىديوان علي حسن فاعور،   ٖٛ
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كعب شاعرا، وكان العوام بن عقبة شاعرا أيضا. عمر زىًن طويال، وقد عاش حياتو يف 

سعة من اظتال، ؽتا ورثو عن خالو، وما اكتسبو بشعره من أشراف قبيلتو. ويف أخباره ما 

 على أنو كان يؤمن ابليوم اآلخر، وما فيو من ثواب وعقاب. يدل 

أكثر أدابء العرب أن شعر زىًن ابن أيب سلمى طويل البائن وتقريبا مباثل  يرى

بشعر أمرئ القيس و نبيغة زبياين. لكن زىًن لو الفائض منهما فيما يلي: )األول( ال يزل 

دئما، سهول اللغة ومشتمالت اظتعىن. )الثاين( ميدح دائما ابضتالة اضتقيقة، ال ميدح أحدا 

كما وجدت يف الشعر مهّذب الكلمات غًن فاحشة  الث( فيما إال وىو فيو. )الث

اصتاىلية. )الرابع( كاد أن يكون شعره مشتملة بكلمة اضتكام و أفكار عميقة يعرب أول 

من الذي يستخدم كلمة اضتكمة يف الشعر العريب وسيتبعو يف اظتستقبل شعراء اآلخر. 

  ٜٖوأبو األعلى معاري. مثل: صاحل ابن عبد القدوس وعبد العطهية وأبو دتام، متنيب

 شعر "هل يف تذكر أايم الصبا فند" للزهري بن أيب سلمى .2

قال عبد هللا بن دمحم البصري: حدثنل إبراىيم بن عبدهللا الدوسي، عن دمحم ابن 

 خداش األسدي، عن نوح بن دراج، عن حبيب بن زاذان، عن أبيو قال:

ملسو هيلع هللا ىلص ، وعنده نفر من أصحاب رسول هللا دخلت على عمر بن اطتطاب، رزتة هللا

فذكروا الشعر، فقال عتم عمر: من كان أشعر العرب؟ فاختلفوا فبينا ىم كذلك إذ طلع 

عليهم عبدهللا بن عباس، فقال عمر صتلسائو: قد جاءكم ابن جبدهتا )أي العادل اظتتقن 

                                                             
39

  Wildan Wargadinata, Laily Fitriani, Sastra Arab dan Lintas Budaya, (Malang:Uin Malang 

Press, 2002), Hlm. 445.  
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شعر العرب اي ابن عباس؟ قال: ذاك اطتبًن( وأعلم الناس أبايمها. مث قال عمر: من كان أ

زىًن بن أيب سلمى اظتزين. فقال عمر: ىال تنشدان من شعره أبياات، نستدل هبا على قولك 

 ٓٗفيو! قال: نعم، مدح قوما من غطفان، يقال عتم بنو سنان، فقال:

ب    ا فَ َنُد؟  #  أم ى   ل ِلَما فَ       اَت، من َأاَيمِّ             ِو، رَِدُد؟َى   ل يف تَ  ذَكُّ    ِر أَيَّ   اِم الصِّ

ي كَت        ُِد؟ ُو الَوجُد، الذِّ  أم ى   ل يالَمنَّ ب    اٍك، ىاَج َعرْبتَ     ُو  #  ب           ِاضِتجِر ِإذ َشفَّ

 َعِمدُ  أوىَف على َش   َرٍف، َنْشٍز، فأزَعَجُو  #  َقلٌب، إذل آِل س      ت لَمى ت                اِئٌق،

، َعهُدن   ا هِبُِم  #  حيُث التَ َقى الَغوُر، من نَعماَن، والنُُّجُد؟  َمََت تُ           َرى داُر َحيِّ

 عتم َى       ًوى، ِمن َىوان       ا، ما يُ َقرِّبُنا  #  م    اَتْت، على قُربِ     ِو، األحَش         اُء والَكبِ  دُ 

س       َتودَِع، اأَلَم          دُ إيّن، ِلم ا اسَتوَدَعْتيِن ي
ُ

 وَم ِذي ُغُذٍم  #  راٍع إذا ط           اَل، ب        اظت

ى         ت م، وإْن بَ عُ      ُدواإْن تُ       مٍس دارُُىُم، عنَ   ت ت    ا، ُمباَعدًة  #  فم     ا األِحبّ                 ُة ِإالَّ

 ُدوَنكما:  #  ى         ل يَبُدَونَّ لنا، فيما تَ      َرى، اصتُُمُد؟ اي صاِحيَبَّ، انظُرا، والَغورُ 

 َىيهاَت، َىيه   اَت، من ؾَتٍد وساِكِنِو  #  َمن ق      د أََتى، ُدونَُو، الَبغثَ    اُء والثََّم    دُ 

  ا، ِعي   ِديَّ    ٌة، ختَِ            دُ ِإذل ابن َسلَمى، ِسن        اٍن، وابِنِو َى  رٍِم  #  تَنُج       و، أبقتاِدى     

          رافِق، يف َأعن     
َ

تِ  ه              ا  #  فُ ْت      ُل اظت ، تَب            اَرى يف َأزِمَّ       اِقه       ا قَ َودُ يف ُمْسبَ        ِطرٍّ

ميُ          وَمُة، اصَتَددُ ُمعَصوِصبَ     اٌت، يُ َباِدْرن النَّجاَء، بن        ا  #  ِإذا تَ   راَم       ْت هب      ا الدَّ

ى األرَدُم وَن، هبا  #  ِإذا تَ             راَمى هب        ا اظتغَُلوِلُب، الزَّبِ       دُ   َع    وَم الَق     وادِس، قَ فَّ

 َىمٌّ، فك             لُُّهُم ُذو ح     اج        ٍة، يَِق  دُ   ِبِفتي    ٍة، كُسي       وِف اعتِن      ِد، يَب                َعثُ ُهم  #

                                                             
 .ٕٗ-ٔٗص  ،م ٜٛٛٔ، بًنوت:دار الكتب العلمية، سنة زىًن بن أيب سلمى ديوانعلي حسن فاعور،    ٓٗ
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ي       ُر، ف       ان    آَدْت َس      والُفُهم  #  وم       ا أبعن        اِقِهم، ِإالَّ الَكَرى، َأَودُ   َمن َُّه    ُم السَّ

            طَّرٌِق  #  ودل يناُمو،ِسَوى َأْن قُ ْلُت:قد َىَجُدواِإيّن ألبَع         ثُ        ُه     م، واللَّي           ُل ُم  

 إذل َم       طَايَ     ا، عتُم، ُح       ،ْدٍب َعرائُكها  #  وق        د حَتَلََّل، من أصالهِبا، الَقَح      دُ 

 غًَن أن دَل يَنُقِص الَعَددُ  أَقْ       وُل لِلَق     وِم، واألنف         اُس ق د بَ َلَغْت  #  ُدوَن اللَّها،

ج     َد، َأو يَِف   دُ 
َ

 ِسي    ُروا، إذل َخي    ِر َقيٍس كلِّه     ا، َحَسبً    ا # وُمنتَ َهى َمن يُ    رِي       ُد اظت

ما  #  بَسببِ            ِو يَت      َروَّى،  ي  ِو، إهنَّ  منهم              ا، البُ عُ          دُ فَ    اسَتم      ِطُروا اطتَي      َر، من َكفَّ

واِىِب، َمن يُعِطي كمن يَ 
َ

 ِعدُ ُمبَ         اَرُك البَ   ْيِت، َمي        ُم         وٌن نَ    ِقيبَ تُ             ُو  #  َجزُل اظت

      اِدٌر، أو ق               اِرٌب، يَ  رِدُ فَ   النَّ      اُس َفوج    اِن، يف َمع    ترتوِفِو، َشرٌَع  #  فمنُه      ُم ص      

           ي األِبدُ َرْح     ُب الِفنَ           اِء، لَوانَّ النَّ            اَس ك     لُُّهُم  #  َحلُّوا ِإلي            ِو، ِإذل َأْن يَنَقضِ 

 مُّ     ُهُم  #  ما داَم يف األرِض، من أواتِدىا، َوِتدُ م      اَزاَل يف َسيبِ        ِو َسج            ُل، يَ       عُ 

 دُ يف النَّ         اِس للنَّ       اِس أن       داُد، وليَس ل   ُو  #  فيِهم  َشِبي          ُو، وال ع        دٌل، وال نِ    دَ 

     ين  #  حَتَّ يُ َف          رََّج، َعيّن، َىمُّ م         ا َأِج                دُ إيّنِ َلُم               رجتَِ            ُل، بِ      الَفجِر، يُنِصبُ  

َم، من أَيَ     اِمهم،  َخ   َلُدوا ل    و ك              ان ي     خُلُد أَق         َواُم، مبَج      ِدِىُم  #  أو م       ا تَ َق     دَّ

 مِس، من َك  َرٍم  #  قَ        وٌم، ب       أوَّعِتِم، أو غَت  ِدِىم، َقعضُدواأوك   اَن يَقُعُد فَ    وَق الشَّ 

 قَ         وٌم، أب      وُىم ِسنَ        اُن، حٌَن تَنُسبُ ُهم  #  طابُوا، وطَاَب، ِمن األوالِد، ما َوَلُدوا 

 َغ        ِضب         ُوا  #  ُم           َرزَُّؤوَن، هَب        الِي                ُل، إذا ُجِه   ُدواإنٌس إذا أَِم    ن       وا، ِج     نُّ ِإذا 

 ػتَُسَّ          دون، على م     ا ك          اَن، من نَِعٍم  #  ال يَ ْنزُِع هللا، منهم، ما ل        ُو ُحِس  ُدوا

                     اراً، أو ُم     ك     ايَ    لًة  #  م      ُلوا ِبَرضَوى، ول    م يَع        ِدعْتُُم ُأُح     ُد ل     ويُ     وَزنُ      ون ِعي     


