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 الفصل الرابع

 لب البحث

 شعرتغيريات األوزاف العروضية والقافية يف الباحثة يف ىذا الفصل ىو نتائج من حتليل  قدـت

. مث تبحث الباحثة ثالث حبوث زىري بن أيب سلمى حتت ادلوضوعل "ىل يف تذكر أايـ الصبا فند"

  من أسئلة البحث. 

هل يف تذكر أايم الصبا فند" لزهري بن الوزن العروضية يف شعر " املبحث األول: .أ 

 .أيب سلمى

من الشعر "ىل يف تذكر أايـ تبحث الباحثة عن ادلبحث األوؿ ىو الوزف العروضية 

 الصبا فند" لزىري بن أيب سلمى كما يلي:

ػػػػػػػػػػػػػِو، رَِدُد؟َىػػػل يف  .ٔ بػػػػا فَػَنُد؟  #  أـ ىػػػل ِلَما فَػػػػػاَت، من َأاَيمِّ ػػػػِر أَيَّػػػاـِ الصِّ  تَػػذَكُّ

"َىػػػل ِفيتَػػذَْكَكػػػِر أَيْػيَػاِمْصِصبػػػػا فَػَنُدْو؟ # أْمَهػػػل : عروضيةة كتابة ب الباحثأما تكت

 //o/o// o/// o/o/o/"والرمز من ىذا البيت ىو  مْنأَيْػَياِمػػػػػػػػػػػػػِو، رَِدُدْو؟"ِلَما فَػػػػػاَت، 

o///o / #o/o// o/o// o/o/o// o///o"  كما يلي: ىذا البيت  وأما تفعيلة من

ويستخدـ ىذا  "ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 البيت حبر البسيط.
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بػػػػا فَػَنُد؟   البيت ػػػػِر أَيَّػػػاـِ الصِّ ػػػػػػػػػػػػػِو، رَِدُد؟ َىػػػل يف تَػػذَكُّ  أـ ىػػػل ِلَما فَػػػػػاَت، من َأاَيمِّ
الكتابة 

 العروضية
 ؟وْ رَِددُ  يْ ػػػهِ مْنَأيْػَياِمػػػػػػػػػل ِلَما فَػػػػػاَت هَ أمْ  ؟  وْ بػػػػا فَػَندُ أَيْػَيػاِمْصصِ ػػػِر ِفيتَػػذَْككَ َىػػػل 

 وْ رَِددُ ْي/ػػهِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْلِلَما/فَػػػػػاََتْن/أَيْػَيامِ هَ أمْ  وْ فَػَندُ َىػػػْلِفيتَػػَذْؾ/َكػػػرَِأْي/يَػاِمْصِصبػػػػا/ التقطيع
 o/o//o /// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

 بػػػػػػػػػػػِاحِلجِر ِإذ َشفَُّو الَوجُد، الذِّي ََيػػػػػػػػُِد؟أـ ىػػػل يالَمنَّ بػػػػاٍؾ، ىاَج َعْْبتَػػػػػُو  #   .ٕ

بػػػػػػػػػػػِْلِحْجِر # أـ ىػػػل يالَمْنَن بػػػػاِكْن، ىاَج َعْْبتَػػػػػُهْو "ة كتابة عروضية ب الباحثأما تكت

  //o/o// o/o// o/o/o/"" والرمز من ىذا البيت ىو ِإذ َشْفَفُهْلَوجُدْلَلِذي ََيػػػػػػػػُِدوْ 

o///o  #/o/o// o/o// o/o/o// o///"o  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا  "ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ #  ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 البيت حبر البسيط.

 بػػػػػػػػػػػِاحِلجِر ِإذ َشفَُّو الَوجُد، الذِّي ََيػػػػػػػػُِد؟ أـ ىػػػل يالَمنَّ بػػػػاٍؾ، ىاَج َعْْبتَػػػػػُو   البيت
الكتابة 

 العروضية
 بػػػػػػػػػػػِْلِحْجِر ِإذ َشْفَفُهْلَوجُدْلَلِذي ََيػػػػػػػػُِدوْ  ىاَج َعْْبتَػػػػػُهوْ  أـ ىػػػل يالَمْنَن بػػػػاِكنْ 

 ََيػػػػػػػػُِدوْ /جُدْلَلِذي/َ َشْفَفُهلْ /بػػػػػػػػػػػِْلِحْجرِِإذ ػُهوْ تَ رَ /َعبْ كْنهاجَ /ِ َمْنَن بَ /أـ ىػػػل يال التقطيع
 o/o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o/ الرمز

 َفاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ ُمْستَػْفِعُلْن  ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر
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 ػلَمى تػػػػػػػػػػػػػػػػاِئٌق، َعِمدُ #  َقلٌب، إىل آِؿ سػػػػػػَ  وََف على َشػػػَرٍؼ، َنْشٍز، فأزَعَجُو أَ  .ٖ

عروضية  " َأوََف َعَلى َشػػػَرِفْن، َنْشزِْف، َفَأزَعَجُهْو # َقلُُبْ إىل  كتابة  ةب الباحثأما تكت

 //o/o// o/// o/o/o/"أَْأِؿ سػػػػػػَلَمى تػػػػػػػػػػػػػػػػائُِقْن َعِمُدْو " والرمز من ىذا البيت ىو 

o///o / #o/o// o/o// o/o/o// o///o"  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 حبر البسيط.

 لَمى تػػػػػػػػػػػػػػػػاِئٌق، َعِمدُ َقلٌب، إىل آِؿ سػػػػػػَ  وََف على َشػػػَرٍؼ، َنْشٍز، فأزَعَجُو  أَ  البيت
الكتابة 

 العروضية
 وْ َعِمدُ َقلُُبْ إىل أَْأِؿ سػػػػػػَلَمى تػػػػػػػػػػػػػػػػائُِقْن    وْ زَعَجهُ أَ ، فَ ى َشػػػَرِفْن، َنْشزِفْ لَ ََف عَ و أَ 

 وْ َعِمدُ َقلبُػْنِإىل/أَأِْلسػػػػػػَْل/َمىتػػػػػػػػػػػػػػػػائُِقْن/   وْ َعَجهُ /زْ أَ فَ ى/َشػػػَرِفْن/َنْشزِنػْ لَ عَ َأوَفى التقطيع
 o/o// o/// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

، َعهُدنػػػا ِِبُِم  #  حيُث التَػَقى الَغوُر، من نَعماَف،  .ٗ  والنُُّجُد؟َمََت تُػػػػػػػػػػػَرى داُر َحيِّ

، َعهُدنػػػا ِِبُِمْو # ة كتابة ب الباحثأما تكت  عروضية  " َمََت تُػػػػػػػػػػػَرى داُر َحْيِِيْ

 //o// o/o// o/o/o//"حيثُػْلتَػَقْلَغوُر َمْن نَعماَف ونْػُنُجُدْو؟" والرمز من ىذا البيت ىو 

o///o / #o/o// o/o// o/o/o// o///"o  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 حبر البسيط.
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، َعهُدنػػػا ِِبُِم   البيت   والنُُّجُد؟حيُث التَػَقى الَغوُر من نَعماَف  َمََت تُػػػػػػػػػػػَرى داُر َحيِّ
الكتابة 

 العروضية
 ؟وْ ُجدُ حيثُػْلتَػَقْلَغوُر َمْن نَعماَف َونْػنُ    وْ ، َعهُدنػػػا ِِبِمُ َمََت تُػػػػػػػػػػػَرى داُر َحْيِِيْ 

ثُػْلتَػَقْل/َغورَُمْن/نَػْعَمانػَ    وْ ِِبِمُ /ػاَعهُدنػػَ /داُرَحْي/يِنػْ تُػػػػػػػػػػػَرىَمََت  التقطيع  ؟وْ دُ ْف/صلُُ وَ حيػْ
 o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o// الرمز

 ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

 قُربِػػػػػِو، األحَشػػػػػػػػػاُء والَكبِػػدُ ذلم َىػػػػػػػًوى، ِمن َىوانػػػػػػػا، ما يُػَقرِّبُنا  #  مػػػػاَتْت، على  .٘

َعَلى   ةب الباحثأما تكت كتابة عروضية  "ذَلُْم َىػػػػػػػَوْف، ِمنػَْهَوانػػػَػػػػا، َما يُػَقْررِبُنا  # مػػػػاتَػتػْ

 o// o/o// o/o/o// o///o//"قُػْربِػػػػػِهؤْلَْحَشػػػػػػػػػاُء وْلَكبِػػُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو 

/ #o/o// o/o// o/o/o// o///o"  :َمَفاِعُلْن "وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت حبر  "َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ 

 البسيط.

 األحَشػػػػػػػػػاُء والَكبِػػدُ ػاَتْت، على قُربِػػػػػِو،مػػػ ػػػػا، ما يُػَقرِّبُنا  ػذلم َىػػػػػػػًوى، ِمن َىوانػػ البيت
الكتابة 

 العروضية
َعَلى قُػْربِػػػػػهِ  بُنا  ا يُػَقْررِ ػػػػا، مَ ػَ انػػَهوَ َىػػػػػػػَوْف، ِمنػْ  مْ ذلَُ   وْ َكبِػػدُ َشػػػػػػػػػاُء َولْ حْ ؤْلَ مػػػػاتَػتػْ

َعَلى/قُػْربِػػػػػهِ  ا  بُػنَ ايُػَقْر/رِ مَ ػَػػػػانػػ/اَهوَ َىػػػػػػػَوْف/ِمنػْ  مْ ذلَُ  التقطيع  وْ َكِبػػدُ َشػػػػػػػػػاُءَوْؿ/حْ أَ /لْ مػػػػاتَػتػْ
 o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o// الرمز

 ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر
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سػػػػػػػَتودَِع، اأَلَمػػػػػػػػػػدُ  .ٙ
ُ
 إّّن، ِلمػا اسَتوَدَعْتِِن يوـَ ِذي ُغُذـٍ  #  راٍع إذا طػػػػػػػػػػػاَؿ، بػػػػػػػػادل

راِعْنِإذا # ِإْنِِن، ِلَمػْستَػْوَدَعْتِِنْ يَػْوـَ ِذي ُغُذِمْن عروضية  "ة كتابة ب الباحثأما تكت

 //o/o// o/o// o/o/o/"" والرمز من ىذا البيت ىو بػػػػػػػػْلُمْسػػػػػػػتَػْوَدِعؤْلََمػػػػػػػػػػُدوْ طَػػػػػػػػػػػاَؿ 

o///o / #o/o// o/o// o/o/o// o///o " :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا  "َفِعُلنْ  # ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 البيت حبر البسيط.

سػػػػػػػَتودَِع، اأَلَمػػػػػػػػػػدُ  إّّن، ِلمػا اسَتوَدَعْتِِن يوـَ ِذي ُغُذـٍ   البيت
ُ
 راٍع إذا طػػػػػػػػػػػاَؿ، بػػػػػػػػادل

الكتابة 
 العروضية

 وْ َمػػػػػػػػػػدُ ؤْلَ َدعِ ػػػػػػػتَػوْ ُمسْ طَػػػػػػػػػػػاَؿ بػػػػػػػػلْ راِعْنِإذا    ـَ ِذي ُغُذِمنْ وْ يػَ  َدَعْتِِنْ تػَوْ سْ ِإْنِِن، ِلَمػ

 وْ أََمػػػػػػػػػػدُ /لْ َدعِ ػػػػػػػتَػوْ ُمسْ راِعْنِإذا/طَػػػػػػػػػػػاَلبػػػػػػػػْل/   َمِذي/ُغُذِمنْ وْ يػَ  ّنْ /َدَعتْ تَػوْ /سْ ِإنِْنيِلَمػ التقطيع
 o/o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

ىػػػػػػػػػ، ُمباَعدًة  #  فمػػػػػا األِحبّػػػػػػػػاعنَّػػػػػإْف تُػػػػػػػمٍس دارُُىُم،  .ٚ  بَػعُػػػػُدوام، وإْف ػػػػػػػػػػػُة ِإَّلَّ

نَػػػػا، ُمَباَعَدَتْن # ة كتابة عروضية ب الباحثأما تكت "إْف تُػػػػػػػمِسْن دارُُىُم، عنػْ

بَػػػػػػػػػػػػػػػػػُة ِإْلَلهػػُػػػػػػػْم، َوِإْف بَػعُػػػػُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو   //o/o/ o/o// o/o/o/"َفَمػػػػػؤْلَِحبػْ

o///o // #o// o/o// o//o// o///o " :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت حبر  "َمْفُعْوُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن َمَفاِعُلْن َفِعُلنْ "

 البسيط.
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ىػػػػػػػػػفمػػػػػا األِحبّػػػػػػ ػػا، ُمباَعدًة  ػػػػػػػمٍس دارُُىُم، عنَّػػػػػإْف تُ  البيت  م، وإْف بَػعُػػػػُدواػػػػػػػػػػػُة ِإَّلَّ
الكتابة 

 العروضية
نَػػػػا، ُمَباَعَدَتنْ دارُ  إْف تُػػػػػػػمِسنْ  بَػػػػػػػػػػػػػػػػػُة ِإْلَلهػػُػػػػػػػؤْلَ َفَمػػػػػ  ُىُم، عنػْ  ْف بَػعُػػػػُدوْ إِ ، وَ مْ ِحبػْ

نَػػػػاُمَبا/َعَدَتنْ دارُ إْف تُػػػػػػػمِسْن/ التقطيع  ْف/بَػُعػػػػُدوْ إِ وَ مْ ِحْب/بَػػػػػػػػػػػػػػػػػُةِإْؿ/ذَلػػُػػػػػػػؤْلَ َفَمػػػػػ ُىُم/عنػْ
 o/o/ o/o// o/o/o// o///o //o// o/o// o//o// o///o/ الرمز

 َفِعُلنْ  َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن َمَفاِعُلنْ  َمْفُعْوُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

 اي صاِحََبَّ، انظُرا، والَغوُر ُدوَنكما:  #  ىػػػػػػػػػل يَبُدَوفَّ لنا، فيما تَػػػػػػَرى، اجلُُمُد؟ .ٛ

كتابة عروضية  "اَي َصاِحبَػْيَي، ْنظَُرا، َوْلَغوُر ُدوَنَكَما: # ىػػػػػَػػػػل   ةب الباحثأما تكت

 //o/o// o/o// o/o/oيَبُدَوْنَن َلَنا، ِفْيَما نَػػػػػػَرجْلُُمُدْو؟" والرمز من ىذا البيت ىو /

o///o / #o/o// o/// o/o/o// o///o  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ويستخدـ ىذا البيت 

 حبر البسيط.

 اجلُُمُد؟ىػػػػػػػػػل يَبُدَوفَّ لنا، فيما تَػػػػػػَرى،  اي صاِحََبَّ، انظُرا، والَغوُر ُدوَنكما: البيت
الكتابة 

 العروضية
 ؟وْ ُمدُ ا نَػػػػػػَرجلُْ مَ يْ ا، فِ نَ لَ  ػػػػل يَبُدَوْننَ ىػػػػػَ  ا:مَ َغوُر ُدوَنكَ لْ ا، وَ ظُرَ نْ اَي َصاِحبَػْيَي، 

 ؟وْ ُُجُدُ انَػػػػػػَرْؿ/مَ يْ فِ ا/نَ لَ ػػػػْليَػْبُدَوْف/نػَ ىػػػػػَ  ا:مَ َنكَ /ُدوَغورُ لْ ا/وَ ظُرَ نْ اَيَصاِحََبْ/يػَ  التقطيع
 o/o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر
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 الَبغثَػػػػاُء والثََّمػػػػدُ َىيهاَت، َىيهػػػاَت، من صَلٍد وساِكِنِو  #  َمن قػػػػػػد أََتى، ُدونَُو،  .ٜ

َهػػػاَت ِمْن صَلِدْف َوَساِكِنِهْي # َمْن أما تكتب الباحثة كتابة عروضية  " َىيػَْهاَت َىيػْ

 //o/o// o/o// o/o/o/"قػػػػػػَْد أََتى، ُدونَػُهْلَبغثَػػػػاُء وثْػَثَمػػػػُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو 

o///o / #o/o// o/// o/o/o// o///o"  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا  "ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 البيت حبر البسيط.

 والثََّمػػػػدُ  َمن قػػػػػػد أََتى، ُدونَُو، الَبغثَػػػػاءُ  َىيهاَت، َىيهػػػاَت، من صَلٍد وساِكِنِو   البيت
الكتابة 

 العروضية
 وْ َمػػػػدُ وثْػثَ َبغثَػػػػاُء لْ أََتى، ُدونَػهُ  دْ قػػػػػػَ  َمنْ    يْ اِكِنهِ سَ وَ  صَلِدفْ  نْ مِ ػػػاَت هَ َىيػْ اَت هَ َىيػْ 

 وْ ػػػػدُ /بَغثَػػػػاُءَوْث/ثََ لْ أََتى/ُدونَػهُ دْ قػػػػػػَ َمنْ    يْ ِكِنهِ /اسَ وَ /صَلِْدنػْ نْ ػػػاَتَِ ىَ /َهيْ اتػَ هَ َىيػْ  التقطيع
 o/o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

ػػػػػػػػػػػػدُ ِإىل ابن َسلَمى، ِسنػػػػػػػػاٍف، وابِنِو  .ٓٔ  َىػػرِـٍ  #  تَنُجػػػػػػػو، أبقتاِدىػػػػػػا، ِعيػػػِديَّػػػػٌة، َتَِ

ب الباحث كتابة العروضية  "ِإىل اِْبِن َسْلَمى ِسنػػػػػػػػاِنْن َوبِْنِهْي َىػػرِِمْن  # أما تكت

ػػػػػػػػػػػػُدوْ   //o// o/// o/o/o" والرمز من ىذا البيت ىو //تَػْنُجػػػػػػػو أِبَقْػَتاِدىػػػَػػػا ِعيػْػػِديْػيَػػػػُُتْ َتَِ

o///o / #o/o// o/o// o/o/o// o///o  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت حبر مفاِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن 

 البسيط.
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ػػػػػػػػػػػػدُ  ِإىل ابن َسلَمى، ِسنػػػػػػػػاٍف، وابِنِو َىػػرِـٍ   البيت  تَنُجػػػػػػػو، أبقتاِدىػػػػػػا، ِعيػػػِديَّػػػػٌة، َتَِ
الكتابة 

 العروضية
ػػػػػػػػػػػػدُ  ػػِديْػيَػػػػُُتْ ِعيػْ  ػػػااِدىػػػَ تَ قػْ أبَِ  ُجػػػػػػػوتَػنْ    ْي َىػػرِِمنْ ِنهِ بْ َمى ِسنػػػػػػػػاِنْن وَ َسلْ  نِ بْ ِإىل اِ   وْ َتَِ

/ِعيػْ ػػػا/ِدىػػػَ تَ /ؽْ أبَِ ُجػػػػػػػوتَػنْ    ْي/َىػػرِِمنْ ِنهِ بْ /َمِسنػػػػػػػَػا/نِنػْوَ َسلْ نِ بْ ِإَلى التقطيع ػػػػػػػػػػػػدُ ػػِديْػَيػػػػُُتْ  وْ َتَِ
 o// o/// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o// الرمز

َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ مفاِعُلْن  التفعيلة  ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  
 بسيط البحر

ػػػػػػػػػػرافِق، يف َأعنػػػػػ .ٔٔ
َ
 ػػػػػاِقهػػػػػػػا قَػَودُ يف ُمْسبَػػػػػػػػِطرٍّ، تَبػػػػػػػػػػػػاَرى يف َأزِمَّتِػػهػػػػػػػػػػػػػػا  #  فُػْتػػػػػػُل ادل

كتابة عروضية  " يف ُمْسبَػػػػػػػػِطْررِْف، تَبػػػػػػػَػػػػػاَرى يف َأزشِْلَتِػػهػَػػػػػػػػػػػػػا #   ةالباحثب أما تكت

 //o// o/o// o/o/oفُػْتػػػػػػلُْلَمػػػػػػػػػػرا فِقِفيَأْعنػػػػػػَػػػػاِقَهػػػػػػػا قَػَوُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو //

o///o // #o// o/// o/o/o// o///o  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن 

 حبر البسيط.

ػػػػػػػػػػرافِق، يف َأعنػػػػػػػػػػاِقهػػػػػػػا قَػَودُ  فُػْتػػػػػػلُ  يف ُمْسبَػػػػػػػػِطرٍّ، تَبػػػػػػػػػػػػاَرى يف َأزِمَّتِػػهػػػػػػػػػػػػػػا البيت
َ
 ادل

الكتابة 
 العروضية

 وْ قَػَودُ ػػػػػػػا ػػػػاِقهَ نػػػػػػَ يَأعْ فِ َمػػػػػػػػػػرا فقِ لْ فُػْتػػػػػػلُ  ػػػػػػػػػػػػػاتِػػهػَ ػػػػػاَرى يف َأزشلَْ ، تَبػػػػػػػَ يف ُمْسبَػػػػػػػػِطْررِفْ 

 وْ قَػَودُ ػػػػػػػا/ػػػػاِقهَ نػػػػػػَ َأعْ /يفِ َمػػػػػػػػػػرا/فقِ لْ فُػْتػػػػػػلُ  ػػػػػػػػػػػػػاتِػػهػَ ػػػػػا/َرى فيَأِزـْ/مَ َتبػػػػػػػَ فْيُمْسبَػػػػػػػػِطْر/رِنػْ  التقطيع
 o/o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن  التفعيلة
 بسيط البحر
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ميُػػػػػػػػػػوَمُة، اجَلَددُ  .ٕٔ  ُمعَصوِصبَػػػػػاٌت، يُػَباِدْرف النَّجاَء، بنػػػػػػػػا  #  ِإذا َتراَمػػػػػػػْت ِبػػػػػػا الدَّ

كتابة عروضية  "ُمعَصوِصبَػػػػػاُتْن، يُػَباِدْرَف نْػَنجاَء، بنػػػػػػػػا # ِإذا   ةب الباحثأما تكت

 //o/o// o/o// o/o/o/"َتراَمػػػػػػػْت ِبػػػػػػا ْدَدمْيُػػػػػػػػػػوَمُةجلََْدُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو 

o///o // #o// o/o// o/o/o// o///o"  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 حبر البسيط.

ميُػػػػػػػػػػوَمُة، اجَلَددُ  ُمعَصوِصبَػػػػػاٌت، يُػَباِدْرف النَّجاَء، بنػػػػػػػػا   البيت  ِإذا َتراَمػػػػػػػْت ِبػػػػػػا الدَّ
الكتابة 

 العروضية
 وْ َددُ ػػػػػػػػػػوَمُةجلَْ ميُْ ذا َتراَمػػػػػػػْت ِبػػػػػػا ْددَ إِ  جاَء، بنػػػػػػػػا  نْػنَ  ، يُػَباِدْرفَ ُمعَصوِصبَػػػػػاُتنْ 

نَ ِدْرنػَ /يُػَباُمعَصوِصبَػػػػػا/تُػنػْ  التقطيع  وْ َددُ ػػػػػػػػػػوَمُةْؿ/جَ ميُْ َذا تَػَرا/َمػػػػػػػْتِبَهػػػػػػْد/دَ إِ  ػػػا  نػػػػػَ بِ /ءَ جانػْ
 o/o// o/o// o/o/o// o///o //o// o/o// o/o/o// o///o/ الرمز

 َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

 #  ِإذا تَػػػػػػػػػػػػػراَمى ِبػػػػػػػػا ادلغَُلوِلُب، الزَّبِػػػػػػػدُ   ػوادِس، قَػفَّى األرَدُمػوَف، ِباػَعػػػػوـَ الَقػػػ .ٖٔ

كتابة عروضية  "َعػػػػوَمْلَقػػػػػواِدِس، قَػْفَفؤْلَْرَدُمػوَف، ِبا # ِإَذا تَػػػػػػػػػػػػػَراَمى   ةب الباحثأما تكت

#  o/o// o/// o/o/o// o///o/"ِِبَػػػػػػػػْلُمْغَلولِبُػْزَزبِػػػػػػػُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو 

//o// o/o// o/o/o// o///o " :ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن "وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

 ويستخدـ ىذا البيت حبر البسيط. "ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # َمَفاِعُلْن فَاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ 
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 ِإذا تَػػػػػػػػػػػػػراَمى ِبػػػػػػػػا ادلغَُلوِلُب، الزَّبِػػػػػػػدُ  األرَدُمػوَف، ِباػوادِس، قَػفَّى ػَعػػػػوـَ الَقػػػ البيت
الكتابة 

 العروضية
 وْ ػػػػػػػدُ ْزَزبِ َلولِبػُ غْ مُ لْ ِِبَػػػػػػػػ اَمىا تَػػػػػػػػػػػػػرَ ِإذَ  َدُمػوَف، ِبارْ ؤْلَ ِس، قَػْففَ ػوادِ ػَقػػػلْ َعػػػػومَ 

 وْ ػػػػػػػدُ ْز/َزبِ َلولِبػُ غْ مُ /لْ ِِبَػػػػػػػػ َمى/اا تَػػػػػػػػػػػػػرَ ِإذَ  اهَ بِ /نَ َدُمػورْ ؤْلَ ِسَقْف/فَ دِ /اػوَ ػَقػػػلْ َعػػػػومَ  التقطيع
 o/o// o/// o/o/o// o///o //o// o/o// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن  ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

 ٍة، يَِقػػدُ ِبِفتيػػػػٍة، كُسيػػػػػػػوِؼ اذلِنػػػػػػِد، يَبػػػػػػػػػػػػػػػػَعثُػُهم  #  َىمٌّ، فكػػػػػػػػػػػػػلُُّهُم ُذو حػػػػػاجػػػػػػػػ .ٗٔ

، َكُسيػػػػػػػُوِفْلِهنػػػػػػِد يَبػػػػػْػػػػػػػػػػػَعثُػُهم # أما تكتب  الباحث كتابة العروضية "ِبِفْتيػػػَػُِتْ

َفُكػػػػػػػػػػػػػْلُلُهُمو ُذو َحػػػػػاَجػػػػػػػػُِتْ يَِقػػُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو   //o// o/// o/o/o//"ََهُْمنػْ

o///o / #o/o// o/// o/o/o// o///o"  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "َمَفاِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 حبر البسيط.

 ػػػلُُّهُم ُذو حػػػػػاجػػػػػػػػٍة، يَِقػػدُ َىمٌّ، فكػػػػػػػػػػ ِبِفتيػػػػٍة، كُسيػػػػػػػوِؼ اذلِنػػػػػػِد، يَبػػػػػػػػػػػػػػػػَعثُػُهم البيت
الكتابة 

 العروضية
 وْ يَِقػػدُ  ػػػػػػػػُِتْ ػػػػػاجَ ُذو حَ  وُهمُ ػػػػػػػػػػػػػْللُ كُ فَ ََهُْمنػْ  ػػػػػػػػػػػَعثُػُهميَبػػػػػْ  ِهنػػػػػػدِ لْ وفِ ُسيػػػػػػػُ ، كَ ُِتْ يػػػػَ ِبِفتْ 

/يػػػػَ ِبِفتْ  التقطيع /ػػػػػاجَ حَ و/ُذو مُ ػػػػػػػػػػػػػْل/ذلُُ كُ فَ ََهُْمنػْ  ػػػػػػَعثُػُهم/ػػػػػيَبػػػػػْ ِهنػػْػػػػدِ لْ و/فِ ُسيػػػػػػػُ كَ ُِتْ  وْ يَِقػػدُ ػػػػػػػػُِتْ
 o// o/// o/o/o// o///o /o/o// o/// o/o/o// o///o// الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن  َمَفاِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر
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يػػػػػػػُر، فػػػػػػػانػػػػآَدْت َسػػػػػػوالُفُهم  #  ومػػػػػػػا أبعنػػػػػػػػاِقِهم، ِإَّلَّ الَكَرى، َأَودُ  .٘ٔ  َمنػَُّهػػػػُم السَّ

نَػُهػػػػُمْسَسيػْػػػػػػُر فػػػػػػػانػػػػآَدْت َسػػػػػػولُفُهُمْو # َوَمػػػػػػػا   ةب الباحثأما تكت كتابة عروضية "َمنػْ

  o/// o/o// o/o/o// o///o/"أبَِْعنػػػَػػػػػاِقِهم، ِإْلَلْلَكَرى، َأَوُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو 

// #o// o/o// o/o/o// o///o" ُمْفَتِعُلْن "يلي:  وأما تفعيلة من ىذا البيت كما

ويستخدـ ىذا البيت حبر  "َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ 

 البسيط.

يػػػػػػػُر، فػػػػػػػانػػػػآَدْت َسػػػػػػوالُفُهم   البيت  َأَودُ ومػػػػػػػا أبعنػػػػػػػػاِقِهم، ِإَّلَّ الَكَرى،  َمنػَُّهػػػػُم السَّ
الكتابة 

 العروضية
نَػُهػػػػُمْسسَ   وْ َكَرى، َأَودُ لْ ػػػػػاِقِهم، ِإْللَ نػػػَ عْ ػػػػػػػا أبَِ مَ وَ    وْ لُفُهمُ ػػػػػػُر فػػػػػػػانػػػػآَدْت َسػػػػػػو يػْ َمنػْ

نَػُهػػػػُمْس/سَ  التقطيع  وْ َأَودُ َكَرى/لْ ػػػػػاِقِهم/ِإْللَ نػػػَ /عْ أبَِ ػػػػػػػامَ وَ    وْ فُػُهمُ /ؿْ ػػػػػػرُفػػػػَػػػا/نػػػػآَدْتَسػػػػػػو يػْ َمنػْ
 o/// o/o// o/o/o// o///o   //o// o/o// o/o/o// o///o/ الرمز

 َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمْفَتِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

 ألبَعػػػػػػػػػثُػػػػػػػػُهػػػػػم، واللَّيػػػػػػػػػػػُل ُمػػػػػػػػػػػػػطَّرٌِؽ  #  ومل يناُمو،ِسَوى َأْف قُػْلُت:قد َىَجُدواِإّّن  .ٙٔ

كتابة عروضية "ِإْنِِن أِلَبْػَعػػػػػػػػػثُػػػػػػػػُهػػػػػم واْلَليػػػػْػػػػػػػُل ُمػػػػػػػػػػػػػْطَطرُِقْن # َوملَْ   ةب الباحثأما تكت

 //o/o// o/// o/o/o/"يَػَناُمو،ِسَوى َأْف قُػْلتُػَقْد َىَجُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو 

o///o // #o// o/o// o /o/o// o///o " :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 حبر البسيط.
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 ناُمو،ِسَوى َأْف قُػْلُت:قد َىَجُدواومل ي ِإّّن ألبَعػػػػػػػػػثُػػػػػػػػُهػػػػػم، واللَّيػػػػػػػػػػػُل ُمػػػػػػػػػػػػػطَّرِؽٌ  البيت
الكتابة 

 العروضية
 َىَجُدوْ  دْ قَ اُمو،ِسَوى َأْف قُػْلتػُ نَ يػَ  ملَْ وَ  نْ رِقُ ػػػػػػػُل ُمػػػػػػػػػػػػػْططَ يػػػػْ لَ والْ َعػػػػػػػػػثُػػػػػػػػُهػػػػػم بػْ  أِلَ ِإْنِِن 

 /َىَجُدوْ دْ قَ ا/ُموِسَوى/أَنْػُقْلتػُ نَ يػَ مْ لَ وَ  نْ رِقُ ػػػػػػػُلُمػػػػػػػػػػػػػْط/طَ يػػػػْ لَ لْ /َعػػػػػػػػػثُػػػػػػػػُهػػػػػم/و بْ ؤِلَ ِإنِْني التقطيع
 o/o// o/// o/o/o// o///o //o// o/o// o /o/o// o///o/ الرمز

 َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعلة
 بسيط البحر

 ْدٍب َعرائُكها  #  وقػػػػػػػػد حَتَلََّل، من أصالِِبا، الَقَحػػػػػػدُ ػػػطَايَػػػػػا، ذلُم، ُحػػػػػػػإىل َمػػػػ .ٚٔ

 ػػػػػدْ قػػػَ وَ #  اُكهَ ائِ َعرَ  ِبنْ دْ ، ُحػػػػػػػمْ  َمػػػػػػػطَايَػػػػػا، ذلَُ ىَل إِ " كتابة عروضية  ةب الباحثأما تكت

 o// o/// o/o/o// o///o//"" والرمز من ىذا البيت ىو وْ َقَحػػػػػػدُ لْ ِبِ اَل صْ َل، من أَ ْللَ حتََ 

 #//o// o/// o/o/o// o///o " :َمَفاِعُلْن َفِعُلْن "وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

 ويستخدـ ىذا البيت حبر البسيط. "َمَفاِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ # ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن 

ْدٍب ػػػَطايَػػػػػا، ذلُم، ُحػػػػػػػإىل َمػػػػ البيت
 َعرائُكها

 وقػػػػػػػػد حَتَلََّل، من أصالِِبا، الَقَحػػػػػػدُ 

الكتابة 
 العروضية

 وْ َقَحػػػػػػدُ لْ ِبِ اَل صْ َل، من أَ ْللَ حتََ  ػػػػػدْ قػػػَ وَ  اُكهَ ائِ َعرَ  ِبنْ دْ ، ُحػػػػػػػمْ ذلَُ   َمػػػػػػػطَايَػػػػػاىَل إِ 

 وْ َقَحػػػػػػدُ /لْ ِبِ اَل صْ أَ /نْ مِ ْل/َللَ حتََ ػػػػػدْ قػػػَ وَ  اُكهَ ئِ /اَعرَ بِنػْ دْ /ُحػػػػػػػمْ ذلَُ /يَػػػػػا َمػػػػػػػَطاىَل إِ  التقطيع
 o// o/// o/o/o// o///o //o// o/// o/o/o// o///o// الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ ُمَفاِعُلْن َفِعُلْن  ُمَفاِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر
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، واألنفػػػػػػػػػاُس قػد بَػَلَغْت  #  ُدوَف اللَّها، غرَي أف مَل يَنُقِص الَعَددُ  .ٛٔ  أَقْػػػػػػػوُؿ لِلَقػػػػػوـِ

، وأْلَْنفػػَػػػػػػػاُس قَػْد بَػَلَغْت # ُدوَف ْلَلها،   ةب الباحثأما تكت كتابة عروضية "أَْقػػػػػػػوُؿ ِلْلَقػػػػػوـِ

#  o// o/o// o /o/o// o///o//"َغرَي َأْف ملَْ يَنُقِصْلَعَدُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو 

/o/o// o/o// o/o/o// o///o " :َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن "وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

 ويستخدـ ىذا البيت حبر البسيط. "ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ 

، واألنفػػػػػػػػػاُس قػد بَػَلَغتْ  البيت  ُدوَف اللَّها، غرَي أف مَل يَنُقِص الَعَددُ  أَقْػػػػػػػوُؿ لِلَقػػػػػوـِ
الكتابة 

 العروصية
، وأْلَ أَقْػػػػػػػوُؿ لِلْ   وْ َعَددُ لْ يَنُقصِ  ملَْ  فْ رَي أَ ها، غَ لَ لْ ُدوَف  بَػَلَغتْ  ػدْ ػػػػػػػاُس قَ فػػَ نْ َقػػػػػوـِ

 وْ َعَددُ /لْ يَػنػُْقصِ َلمْ /فْ أَ ريَ غَ ا/هَ لَ لْ ُدوَف  بَػَلَغتْ /ػدْ قَ ػػػػػػػاسُ فػػَ نْ أَ /قَػػػػػوِمَوْؿ/ِللْ أَقُػػػػػػػػػػػولُ  التقطيع
 o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o// الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

جػػػػػَد، َأو يَِفػػػدُ ِسيػػػػُروا، إىل َخيػػػػِر َقيٍس كلِّهػػػػػا، َحَسبًػػػػا # وُمنتَػَهى َمن يُػػػػرِيػػػػػػػُد  .ٜٔ
َ
 ادل

وُمنتَػَهى #  ِسيػْػػػُرْو ِإىَل َخيػْػػػِر قَػْيِسْن ُكْلِلهػَػػػػا، َحَسُبْ كتابة عروضية "  ةب الباحثأما تكت

 //o/o// o/o// o/o/o/"" والرمز من ىذا البيت ىو َمن يُػػػػرِيػػػػػػػُد ْلَمْجػػػػػَد، َأْو يَِفػػػُدوْ 

o///o  #//o// o/o// o /o/o// o///o " :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "ِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ َفاُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # مَ ْستَػْفعِ مُ "

 حبر البسيط.
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جػػػػػَد، َأو يَِفػػػدُ وُمنتَػَهى َمن  ِسيػػػػُروا، إىل َخيػػػػِر َقيٍس كلِّهػػػػػا، َحَسبًػػػػا البيت
َ
 يُػػػػرِيػػػػػػػُد ادل

الكتابة 
 العروضية

 وْ يَِفػػػدُ  ػػػػػَد، َأوْ َمجْ لْ نتَػَهى َمن يُػػػػرِيػػػػػػػُد ومُ  ػػػػا، َحَسُبْ هػَ ْللِ كُ   ِسنْ ػػػِر قَػيْ  َخيػْ ىَل إِ  ػػػُروْ ِسيػْ 

يُػػػػرِيػػػػػْ/ػػدُ مُ وَ  ػػػػا/َحَسُبْ هػَ ْللِ كُ   /ِسنْ َقيْ ػػػرِ َخيػْ /ىَل إِ ػػػُروْ ِسيػْ  التقطيع تَػَهى/َمنػْ  وْ يَِفػػػدُ /َأوْ ػػػػػدَ َمجْ لْ نػْ
 o/o// o/o// o/o/o// o///o //o// o/o// o /o/o// o///o/ الرمز

 ُمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

ما  #  بَسببِػػػػػػػػػػػػِو يَتػػػػػػَروَّى، منهمػػػػػػػػػػػػػػا،  .ٕٓ  البُػعُػػػػػػػػػػدُ فَػػػػاسَتمػػػػػػِطُروا اخلَيػػػػػػَر، من َكفَّيػػِو، إَّنَّ

كتابة عروضية "فَػػػػْسَتْمػػػػػػِطُرخْلَيػػػػْػػَر، َمْن َكْفَفيػْػِو، إنْػنَػُهَما #   ةب الباحثأما تكت

 //o/o// o/o/"ػػػػػػػػػِهْي يَتػػػػػػَرْوَو ِمنػُْهمػػػَػػػػػػػػػػػْلبُػعُػػػػػػػػػػُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو بَسْيبِػػػ

o/o/o// o///o // #o// o/// o//o// o///o"  وأما تفعيلة من ىذا البيت كما

ويستخدـ ىذا  "َفِعُلْن َمَفاِعُلْن َفِعُلنْ ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # َمَفاِعُلْن "يلي: 

 البيت حبر البسيط.

ما البيت  بَسببِػػػػػػػػػػػػِو يَتػػػػػػَروَّى، منهمػػػػػػػػػػػػػػا، البُػعُػػػػػػػػػػدُ  فَػػػػاسَتمػػػػػػِطُروا اخلَيػػػػػػَر، من َكفَّيػػِو، إَّنَّ
الكتابة 

 العروضية
 وْ بُػُعػػػػػػػػػػدُ لْ ػػػػػػػػػػػمػػػَ هُ نػْ مِ ْي يَتػػػػػػَرْوَو بِػػػػػػػػػػػػهِ بَسيْ  اػِو، إنْػنَػُهمَ يػْ َكْففَ   نْ ػػَر، مَ يػػػػْ ػػػػػػِطُرخلَْ َتمْ سْ فَػػػػ

 وْ بُػعُػػػػػػػػػػدُ /لْ ػػػػػػػػمػػػَ هُ نػْ مِ ْي/يَتػػَػػػػَرْو/وَ بِػػػػػػػػػػػػهِ ِبَسيْ  اػِهِإْف/نَػُهمَ يػْ /َكْففَ نْ مَ ػػرَ َخيػػػػْ ػػػػػػِطُرْؿ/َتمْ سْ فَػػػػ التقطيع
 o/o// o/o// o/o/o// o///o //o// o/// o//o// o///o/ الرمز

 َمَفاِعُلْن َفِعُلْن ُمَفاِعُلْن َفِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر
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واِىِب، َمن يُعِطي كمن يَِعدُ ُمبَػػػػػػػػػاَرُؾ البَػػػْيِت،  .ٕٔ
َ
 َميػػػػػػػػُمػػػػػػػػػوٌف نَػػػػِقيبَػتُػػػػػػػػػػػػػُو  #  َجزُؿ ادل

عروضية "ُمبَػػػػػػػػػارَُكْلَبػػػْيِت َميػْػػػػػػػُمػػػػػػػػػونُْن نَػػػػِقيبَػتُػػػػػػػػػػػػػُهْو # َجْزُؿ ة كتابة ب الباحثأما تكت

 //o// o/o// o/o/o//"َكَمْن يَِعُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو ْلَمَواِىِب، َمْن يُػْعِطْي  

o///o / #o/o// o/// o/o/o// o///o"  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "َمَفاِعِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 حبر البسيط.

واِىِب، َمن يُعِطي كمن يَِعدُ  ُمبَػػػػػػػػػاَرُؾ البَػػػْيِت، َميػػػػػػػػُمػػػػػػػػػوٌف نَػػػػِقيبَػتُػػػػػػػػػػػػػوُ  البيت
َ
 َجزُؿ ادل

الكتابة 
 العروضية

 وْ يَِعدُ  نْ مَ كَ   ِطيْ يُػعْ  اِىِب، َمنْ َموَ لْ ُؿ َجزْ  وْ نَػػػػِقيبَػتُػػػػػػػػػػػػػهُ  ػػػػػُمػػػػػػػػػونُنْ ػػَميػْ بَػػػْيِت لْ ُمبَػػػػػػػػػارَكُ 

 وْ يَِعدُ  / نْ مَ كَ ِطيْ يُػعْ /  َمنْ / ِىبِ  اَموَ لْ لُ َجزْ  وْ بَػتُػػػػػػػػػػػػػهُ /نَػػػػِقيْ /ػػػػػُمػػػػػػػػػْونُػنػْ ػػَميػْ /بَػػػْيتِ لْ ُمبَػػػػػػػػػارَكُ  التقطيع
 o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/// o/o/o// o///o// الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

 قػػػػػػػػػػػػػػػاِرٌب، يَػػرِدُ روِفِو، َشرٌَع  #  فمنُهػػػػػػُم صػػػػػػػػػػػاِدٌر، أو ػػػاُس َفوجػػػػاِف، يف َمعػػػػفَػػػالنَّػػػ .ٕٕ

نَػػػػػػاُس َفوَجػػػػاِف، يف َمعػػْػػُروِفِو، َشَرُعْن  # ة كتابة ب الباحثأما تكت عروضية "فَػػػنػْ

ُهػػػػػػُمْو صػػػَػػػػػػػػاِدُرْف َأْو قػػػَػػػػػػػػػػػػارِبُْن يَػػرُِدْو" والرمز من ىذا البيت ىو   //o/o// o/o/"َفِمنػْ

o/o/o// o///o // #o// o/o// o/o/o// o///o"   وأما تفعيلة من ىذا البيت

ويستخدـ  "ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "كما يلي: 

 ىذا البيت حبر البسيط.
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 فمنُهػػػػػػُم صػػػػػػػػػػػاِدٌر، أو قػػػػػػػػػػػػػػػاِرٌب، يَػػرِدُ  رٌَع  روِفِو، شَ ػػػاُس َفوجػػػػاِف، يف َمعػػػػفَػػػالنَّػػػ البيت
الكتابة 

 العروضية
نَ   وْ يَػػرِدُ  ػػػػػػػػػػػػارِبُنْ قػػػَ  وْ أَ  ػػػػػػػػاِدُرفْ صػػػَ  وْ ُهػػػػػػمُ نػْ مِ فَ    وِفِو، َشَرُعنْ رُ ػػ َمعػػْ ػػػػاِف، يف ػػػػػػاُس َفوجَ فَػػػنػْ

نَػػػػػػاسُ  التقطيع  وْ يَػػرِدُ ػػػػػػػػػػػػارِبُْن/قػػػَ وْ أَ ػػػػػػػػاِدُرْف/صػػػَ و/ُهػػػػػػمُ نػْ مِ فَ  وِفِهْي/ َشَرُعنْ رُ ػػَمعػػْ /يفِ ػػػػانِ جَ /َفوفَػػػنػْ
 o/o// o/o// o/o/o// o///o //o// o/o// o/o/o// o///o/ الرمز

 َمَفاِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  َفِعُلنْ ُمستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن  التفعيلة
 بسيط البحر

 ػػػػػػػػػػي األِبدُ َرْحػػػػػُب الِفنَػػػػػػػػػػػاِء، لَوافَّ النَّػػػػػػػػػػػػاَس كػػػػػلُُّهُم  #  َحلُّوا ِإليػػػػػػػػػػػػِو، ِإىل َأْف يَنَقضِ  .ٖٕ

كتابة عروضية "َرْحػػػػػبُػْلِفنَػػػػػػػػػػػاِء، َلَوْنَن نْػنَػػػػػػػػػػػاَس كػػػػػْلُلُهُمْو # َحْلُلو   ةب الباحثأما تكت

َقِضػػػػػػػػػػؤَلَِبُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو   //o/o// o/// o/o/o/"ِإَليػػػػػػػْػػػػػِو، ِإىل َأْف يَػنػْ

o///o / #o/o// o/// o/o/o// o///o"  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 حبر البسيط.

 ا ِإليػػػػػػػػػػػػِو، ِإىل َأْف يَنَقِضػػػػػػػػػػي األِبدُ َحلُّو  َرْحػػػػػُب الِفنَػػػػػػػػػػػاِء، لَوافَّ النَّػػػػػػػػػػػػاَس كػػػػػلُُّهُم   البيت
الكتابة 

 العروضية
 وْ ِبدُ ؤْلَ َقِضػػػػػػػػػػػػػػػِو، ِإىل َأْف يَػنػْ يػػػػػػػْ ِإلَ  َحْلُلو   وْ ُهمُ ػػػاَس كػػػػػْللُ ػػػػػػػػِفنَػػػػػػػػػػػاِء، َلَوْنَن نْػنَ لْ َرْحػػػػػبػُ 

نَ لْ َرْحػػػػػبػُ  التقطيع  وْ ِبدُ أَ /لْ َقِضػػػػػػػػػػيَػنػْ /ػػػػػِهِإىَل/أَنػْ يػػػػػػػْ ِإلَ  َحْلُلو   وْ مُ ػػػاَسُكػػػػػْل/ذلُُ ػػػػػػػػِفنَػػػػػػػػػػػا/ِءَلَوْف/نَػنػْ
 o/o// o/// o/o/o// o///o /o/o// o/// o/o/o// o///o/ الرمز

 ْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ ُمستػَ  ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر
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ـَ يف األرِض، من أوتِدىا، َوِتدُ  .ٕٗ ػػػػػُهُم  #  ما دا  مػػػػػػاَزاَؿ يف َسيبِػػػػػػػػِو َسجػػػػػػػػػػػػُل، يَػػػػػػػُعمُّ

ـَ   ةب الباحثأما تكت كتابة عروضية "مػػػػػػاَزاَلِفي َسْيبِػػػػػػػػِهْي َسجػػْػُل يَػػػػػػػُعْمُمػػػػُهُمْو # َما َدا

 //o/o// o/o// o/o/o/"يفْ أْلَْرِض، ِمْن َأْوَتِدىا، َوِتُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو 

o///o / #o/o// o/o// o/o/o// o///o " :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا  "ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 البيت حبر البسيط.

ػػػػػُهُم   البيت ـَ  مػػػػػػاَزاَؿ يف َسيبِػػػػػػػػِو َسجػػػػػػػػػػػػُل، يَػػػػػػػُعمُّ  يف األرِض، من أوتِدىا، َوِتدُ  ما دا
الكتابة 

 العروضية
ـَ يفْ ا دَ مَ    وْ ػػػػُهمُ ْي َسجػػْػُل يَػػػػػػػُعْممُ بِػػػػػػػػهِ ي َسيْ فِ مػػػػػػاَزالَ   وْ ِدىا، َوِتدُ تَ وْ أَ  نْ ِض، مِ رْ أْلَ  ا

يَػػػػػػػُعْم/مُ بِػػػػػػػػهِ َسيْ /يفِ مػػػػػػاَزالَ  التقطيع  وْ َوِتدُ ا/ِدىَ تَ وْ أَ /نْ مِ ضِ رْ أَ /لْ فِ امَ دَ امَ  وػػػػُهمُ ْي/َسجػػْػلُنػْ
 o/o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

 للنَّػػػػػػػاِس أنػػػػػػػداُد، وليَس لػػػُو  #  فيِهم  َشِبيػػػػػػػػػػُو، وَّل عػػػػػػػػدٌؿ، وَّل نِػػػػَددُ يف النَّػػػػػػػػػاِس  .ٕ٘

نَػػػػػػاِس أَنػػػْػػػػداُدْف َوَلْيَس لػػػُهْو # فيِهم  ة كتابة ب الباحثأما تكت نَػػػػػػػػاِس لِلنػْ عروضية "ِفنػْ

 //o/o// o/o// o/o/o/"، وَّل نِػػػػَدُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو َشِبيػػػػػػػػػػُو، َوََّل عػػػػػػػػدُلنْ 

o///o / #o/o// o/// o/o/o// o///o " :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن فَِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ويستخدـ ىذا البيت "

 البسيط. حبر
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 فيِهم  َشِبيػػػػػػػػػػُو، وَّل عػػػػػػػػدٌؿ، وَّل نِػػػػَددُ  يف النَّػػػػػػػػػاِس للنَّػػػػػػػاِس أنػػػػػػػداُد، وليَس لػػػُو   البيت
الكتابة 

 العروضية
نَ  نَ ػػػػػػػػاِس لِ ِفنػْ  وْ  نِػػػػَددُ ، وََّل  عػػػػػػػػدُلنْ ََّل َشِبيػػػػػػػػػػُو، وَ فيِهم     وْ َس لػػػهُ يْ لَ وَ  فْ ػػػػدادُ نػػػْ ػػػػػػاِس أَ لنػْ

نَػػػػػػػػاسِ  التقطيع  وْ ػػػػَددُ /نِ ََّل وَ /عػػَػػػػػػْدلُنػْ ََّل وَ /ػػػػػػػػهُ َشِبيػػْ ِهمْ يْ فِ    وْ ػػهُ لػَ /سَ َلْ وَ نػْ ادُ ػػدَ /ػػنػػػْ أَ ْن/نَػػػػػػاسِ لِ ِفنػْ
 o/o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

ػػػػػػػػػػػػُل، بِػػػػػػالَفجِر، يُنِصبُػػػػػػِن  #  حَتَّ يُػَفػػػػػػػػػػرََّج، َعِّن، َىمُّ  .ٕٙ  مػػػػػػػػػا َأِجػػػػػػػػػػػػػػػػدُ إّّنِ َلُمػػػػػػػػػػػػػػػرَتَِ

ػػػػػػػػػػػػُلْن بِػػػػػػْلَفجِر، يُػْنِصبُػػػػػػِِنْ كتابة عروضية "  ةب الباحثكتتأما  حتػََْت # إْنِِن َلُمػػػػػػػػػػػػػػػْرَتَِ

َنيَهْمُممػػػػػػػَػػا َأِجػػػػػػػػػػػػػػػػُدوْ   //o/o// o/// o/o/o/"" والرمز من ىذا البيت ىو يُػَفػػػػػػػػػػْررََج َعنػْ

o///o / #o/o// o/// o/o/o// o///o " :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "ِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ ُمْستَػْفِعُلْن فَ "

 حبر البسيط.

ػػػػػػػػػػػػُل، بِػػػػػػالَفجِر، يُنِصبُػػػػػػِن   البيت  حَتَّ يُػَفػػػػػػػػػػرََّج، َعِّن، َىمُّ مػػػػػػػػػا َأِجػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  إّّنِ َلُمػػػػػػػػػػػػػػػرَتَِ
الكتابة 

 العروضية
ػػػػػػػػػػػػلُ  َلُمػػػػػػػػػػػػػػػرْ إْنِِن  َنيَهْممُ  جَ حتػََْت يُػَفػػػػػػػػػػْررَ    ِصبُػػػػػػِِنْ َفجِر، يُػنْ لْ ْن بِػػػػػػَتَِ  وْ ػػا َأِجػػػػػػػػػػػػػػػػدُ مػػػػػػػَ َعنػْ

ػػػػػػػػػػػػلُ /َلُمػػػػػػػػػػػػػػػرْ إنِْنيػْ  التقطيع َتىيُػَفػػػػػػػػػػْر/رَ    ِصبُػػػػػػِِنْ /يُنْ َفْجرِ لْ ْن/بِػػػػػػَتَِ  وْ َأِجػػػػػػػػػػػػػػػػدُ /ػػامػػػػػػػَ َعْن/نَيَهْممُ جَ حتػْ
 o/o// o/// o/o/o// o///o /o/o// o/// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر
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ـُ، ِبَجػػػػػػِدِىُم  #  .ٕٚ ـَ، من أَيَػػػػػاِمهِ  لػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػاف يػػػػػخُلُد أَقػػػػػػػػػَوا  ، َخػػػَلُدوامْ أو مػػػػػػػا تَػَقػػػػػدَّ

كتابة عروضية "لَػػػْو كػػػػَػػػػػػػػػػاَف يػػػَػػْخُلُد أَقػػػػْػػػػػَواُمْن ِبَْجػػػػػػِدَِهُْو # َأْو َمػػػػػػػا   ةب الباحثأما تكت

ـَ، َمْن أَييَػػػػػاِمِهْم، َخػػػَلُدو" والرمز   //o/o// o/// o/o/o/"من ىذا البيت ىو تَػَقػػػػػْدَد

o///o / #o/o// o/// o/o/o// o///o"  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 حبر البسيط

ـُ، ِبَجػػػػػػِدِىُم   ػػػػػػػػػػػػػػافَ كَ   ػػوْ لَ  البيت ـَ، من أَيَػػػػػاِمهم، َخػػػَلُدواو مػَ أَ  يػػػػػخُلُد أَقػػػػػػػػػَوا  ػػػػػػا تَػَقػػػػػدَّ
الكتلبة 

 العروضية
 ، َخػػػَلُدومْ ػػػػػاِمهِ يَ أَي نْ ـَ، مَ تَػَقػػػػػْددَ ػػػػػػػا مَ  وْ أَ    وْ ػػػػػػِدَِهُ ِبَجْ  نْ ػػػػػَوامُ ُلُد أَقػػػػْ ػػخْ يػػػَ  ػػػافَ ػػػكػػػػَ   ػػوْ لَ 

 /َخػػػَلُدومْ ػػػػػاِمهِ يَ أَي/نْ ػػػػػػػاتَػَقػػػػػْد/َدشلََ مَ وْ أَ    وْ ػػػِدَِهُ /ػػػِبَمجْ نْ ػػػَوامُ /ػػأَقػػػػْ /ُلدُ ػػخْ يػػػَ ػػػػػػػػػػانَ كػػػػَ ػػػْو لػَ  التقطيع
 o/o// o/// o/o/o// o///o /o/o// o/// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

 أوكػػػاَف يَقُعُد فَػػػػوَؽ الشَّمِس، من َكػػَرـٍ  #  قَػػػػػػػػوـٌ، بػػػػػػػأوَّذِلِم، أو رَلػػِدِىم، َقعضُدوا .ٕٛ

كتابة عروضية "َأوَكػػػاَف يَقُعُد فَػػػػوَؽ ْشَشْمِس ِمن َكػػَرِمْن # قَػػػػػػػػوُمْن،   ةالباحثب أما تكت

 //o/o// o/o// o/o/o/"بػػػػػػػأْوَوذِلِْم، َأْو رَلػػِدِىم، قَػَعُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو 

o///o / #o/o// o/// o/o/o// o///o ":وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي 

ويستخدـ ىذا البيت  "ِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ اُمْستَػْفِعُلْن فَ "

 حبر البسيط.
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 قَػػػػػػػػوـٌ، بػػػػػػػأوَّذِلِم، أو رَلػػِدِىم، َقعضُدوا أوكػػػاَف يَقُعُد فَػػػػوَؽ الشَّمِس، من َكػػَرـٍ  البيت
الكتابة 

 العروضية
ن  مِ  سِ مْ ػػػاَف يَقُعُد فَػػػػوَؽ ْششَ وكَ أَ 

 َكػػَرِمنْ 
 رَلػػِدِىْم، قَػَعُدوْ  وْ ، أَ ذِلِمْ قَػػػػػػػػوُمْن، بػػػػػػػأْووَ 

 رَلْػػِدِىْم/قَػَعُدوْ وْ أَ /ذلِِمْ قَػػػػػػػػْوُمْنبػػػػِػػػَأْو/وَ  ْن/َكػػَرِمنْ مِ سِ مْ ػػػانَػَيْق/ُعُدفَػػػػْو/َقْششَ وكَ أَ  التقطيع
 o/o// o/// o/o/o// o///o /o/o// o/// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

 قَػػػػػػػػػوـٌ، أبػػػػػػوُىم ِسنَػػػػػػػػاُف، حَِي تَنُسبُػُهم  #  طابُوا، وطَاَب، ِمن األوَّلِد، ما َوَلُدوا  .ٜٕ

كتابة عروضية "قَػػػػػػػػػوُمْن أَبػَػػػػػْوُىْم ِسنَػػػػػػػػانُْن، ِحَِي تَػْنُسبُػُهْم # طابُو،   ةب الباحثأما تكت

 //o/o// o/o// o/o/o/"ْو" والرمز من ىذا البيت ىو وطَاَب، ِمَن أْلَْوََّلِد، ما َوَلدُ 

o///o / #o/o// o/// o/o/o// o///o " :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "ِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ اُمْستَػْفِعُلْن فَ "

 حبر البسيط.

 طابُوا، وطَاَب، ِمن األوَّلِد، ما َوَلُدوا قَػػػػػػػػػوـٌ، أبػػػػػػوُىم ِسنَػػػػػػػػاُف، حَِي تَنُسبُػُهم   البيت
الكتابة 

 العروضية
 ِد، ما َوَلُدوْ ََّل وْ أْلَ  ، وطَاَب، ِمنَ طابُو   ُسبُػُهمْ َِي تَػنْ ، حِ نْ ِسنَػػػػػػػػانُ  ُىمْ ػػػػػوْ بػَ أَ  قَػػػػػػػػػوُمنْ 

 ِدَما / َوَلُدوْ ََّل وْ أَ /  لْ نَ / ِبَِ  طَاوَ طابُو    ُسبُػُهمْ /َُتْ نػَ يػْ حِ نْ نػُ /ِسنَػػػػػػػػاَهُْ /ػػػػػوْ بػَ أَ قَػػػػػػػػػوُمنْ  التقطيع
 o/o// o/o// o/o/o// o///o /o/o// o/// o/o/o// o///o/ الرمز

 َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ ُمستَػْفِعُلْن  ُمستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر
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 ػػػػػػُل، إذا ُجِهػػػُدواإنٌس إذا أَِمػػػػنػػػػػػػوا، ِجػػػػػنُّ ِإذا َغػػػػػػػػِضبػػػػػػػػػُوا  #  ُمػػػػػػػػػػػَرزَُّؤوَف، َِبػػػػػػػػالِيػػػػػػػػػػ .ٖٓ

ُنْن ِإذا َغػػػػػػػػِضبػػػػػػػػػُْو #   ةب الباحثأما تكت كتابة عروضية "ِإْنُسْن ِإَذا أَِمػػػػنػػػػػػُػو ِجػػػػػنػْ

 ///o/o// o/"ُمػػػػػػػػػػػَرْزَزُؤوَف، بَػَهػػػػػػػػالِيػػػػػػػػػػػػػػػػُل، ِإَذا ُجِهػػػُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو 

o/o/o// o///o / #o/o// o/// o/o/o// o///o"   وأما تفعيلة من ىذا البيت

ويستخدـ  "ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "كما يلي: 

 ىذا البيت حبر البسيط.

 َرزَُّؤوَف، َِبػػػػػػػػالِيػػػػػػػػػػػػػػػػُل، إذا ُجِهػػػُدواُمػػػػػػػػػػػ إنٌس إذا أَِمػػػػنػػػػػػػوا، ِجػػػػػنُّ ِإذا َغػػػػػػػػِضبػػػػػػػػػُوا   البيت
الكتابة 

 العروضية
ُنْن ِإذا َغػػػػػػػػِضبػػػػػػػػػُوْ ا أَِمػػػػنػػػػػػُ ذَ إِ  ُسنْ نْ إِ   ا ُجِهػػػُدوْ ذَ ػػػػػػػػالِيػػػػػػػػػػػػػػػػُل، إِ ُؤوَف، بَػهَ َرْززَ ُمػػػػػػػػػػػ  ػو ِجػػػػػنػْ

نُػْنِإَذا/َغػػػػػػػػِضبػػػػػػػػػُوْ أَِمػػػػنػػػػػػُ ا/ذَ إِ ُسنْ نْ إِ  التقطيع  ا/ُجِهػػػُدوْ ذَ إِ ػػػػػػػػػػػُلنْ لِيػػػػػْ /ػػػػػػػػابَػهَ /نػَ ُؤوَرْززَ ُمػػػػػػػػػػػ ػْو/ِجػػػػػنػْ
 o/o// o/// o/o/o// o///o /o/o// o/// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن  التفعيلة
 بسيط البحر

ػػػػػػػػػػدوف، على مػػػػػا كػػػػ .ٖٔ  ػػػاَف، من نَِعٍم  #  َّل يَػْنزُِع هللا، منهم، ما لػػػػػػػػُو ُحِسػػُدواػػػزلَُسَّ

كتابة عروضية "زلَُْسَسػػػػػػػػػػُدْوَف َعَلى مػػَػػػا كػػػػَػػػػػػاَنَِْن نَِعِمْن # َّل يَػْنزُِع   ةب الباحثأما تكت

 o// o/// o/o/o// o///o//"ْلالُه، ِمنػُْهْم، َما لػػػػػػػػُهْو ُحِسػػُدو" والرمز من ىذا البيت ىو 

/ #o/o// o/o// o/o/o// o///o"  :َمَفاِعُلْن "وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت حبر  "َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ 

 البسيط.
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ػػػػػػػػػػدوف، على البيت  ػػػػػػُو ُحِسػػُدواَّل يَػْنزُِع هللا، منهم، ما لػػ ػػػاَف، من نَِعٍم  مػػػػػا كػػ زلَُسَّ
الكتابة 

 العروضية
 ْو ُحِسػػُدوا لػػػػػػػػهُ ، مَ مْ هُ نػْ ، مِ هُ اللْ َّل يَػْنزُِع    نَِعِمنْ  نْ ػػػػػػاَنَِ ػػػا كػػػػَ ى مػػَ لَ عَ  فَ وْ ػػػػػػػػػػدُ زلَُْسسَ 

 ْو/ُحِسػػُدوػػػػػهُ لػػػَ امَ َهُْ /نْ َهُِ َّل/لْ يَػْنزِعُ َّل    /نَِعِمنْ نْ ػػػػػػاَنَِ كػػػػَ ػػػا مػػَ ى/لَ عَ نػَ /وْ ػػػػػػػػػػدُ زلَُْسسَ  التقطيع
 o// o/// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o// الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  َمَفاِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر

 ػػػػػػػػاراً، أو ُمػػػػػكػػػػػايَػػػػلًة  #  مػػػػػػُلوا ِبَرضَوى، ولػػػػم يَعػػػػػػػػِدذْلُُم ُأُحػػػػػدُ ػِعيػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػويُػػػػػوَزنُػػػػػػوف  .ٕٖ

كتابة عروضية "لػػَػػػويُػػػػػوَزنُػػػػػػونَِعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػَػػػػػػػاَرْف أو ُمػػػػػكػػػػػايَػػػػلَةْف # َمااػػُْو   ةب الباحثأما تكت

 //o/o// o/// o/o/o/"ِبَرْضَوى، َولػَػػػم يَػْعػػػػػػػػِدذْلُُمْو ُأُحػػػػػُدْو" والرمز من ىذا البيت ىو 

o///o / #o/o// o/o// o/o/o// o///o"  :وأما تفعيلة من ىذا البيت كما يلي

ويستخدـ ىذا البيت  "ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ "

 حبر البسيط.

 ُلوا ِبَرضَوى، ولػػػػم يَعػػػػػػػػِدذْلُُم ُأُحػػػػػدُ امػػػػػػ ػػػلًة  ػػػػػػػػاراً، أو ُمػػػػػكػػػػػايَػػلػػػػػويُػػػػػوَزنُػػػػػػوف ِعيػػػػػػػػػػػػػػػػ البيت
الكتابة 

 العروضية
 وْ ُأُحػػػػػدُ  وْ ػػػػػػػػِدذْلُمُ ػػػم يَػعْ لػَ َوى، وَ ِبَرضْ  ااػػُوْ مَ    ػػػػػػػاَرْف أو ُمػػػػػكػػػػػايَػػػػلَةفْ ػَ ػِعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويُػػػػػوَزنُػػػػػػونَ لػػَ 

 وْ ُأُحػػػػػدُ ػػػػػػػػِدذْلُُمْو/يَػعْ  /ػػػملػَ وَ /َوى ِبَرضْ ااػػُوْ مَ    ػػػػػػػا/َرْْنَْوُمػػػػػكػَػػػػا/يَػػػػلَُتْ ػَ ػِعيػػػػػػػػػػػػػػػػنَ /ػػػويُػػػػػوَزنُػػػػػػولػػَ  التقطيع
 o/o// o/// o/o/o// o///o /o/o// o/o// o/o/o// o///o/ الرمز

 ُمستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلْن ُمستَػْفِعُلْن َفِعُلنْ  التفعيلة
 بسيط البحر
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وزف العروضية يف شعر "ىل يف تذكر أايـ الّصبا فند" لزىري بن أيب وجدت الباحثة 

  ٔوالرمز من حبر البسيط ىو على ثانية أجزاء: .سلمى بيستخدـ حبر البسيط

 ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن فَاِعُلْن # ُمْستَػْفِعُلْن فَاِعُلْن ُمْستَػْفِعُلْن َفاِعُلنْ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
   

4
  M Saifuddin Masykuri, Mudah Belajar Arudl, (Kediri: SANTRI SALAF PRESS, 7102), Hlm 

27. 
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 الشعر.املبحث الثاين: تغيريات األوزن العروضية يف  .ب 

تذكر أايـ الصبا فند" لزىري  يف يعِن تغيريات األوزاف يف شعر "ىلأما ادلبحث الثاّن 

البسيط،  حبرىو يف ادلبحث اآلتية  حبثت الباحثةكما قد يستخدـ ىذا الشعر  بن أيب سلمى 

لذلك ستبجث الباحثة عن تغيريات األوزاف وكل من األبيات تغيريات األوزاف العروضية. 

 العروضية كما يلي: 

ػػػػِر أَيَّػػػاـِ  .ٔ ػػػػػػػػػػػػػِو، رَِدُد؟َىػػػل يف تَػػذَكُّ بػػػػا فَػَنُد؟  #  أـ ىػػػل ِلَما فَػػػػػاَت، من َأاَيمِّ  الصِّ

بػػػػا فَػَنُد؟ ػػػػِر أَيَّػػػاـِ الصِّ ػػػػػػػػػػػػػِو، رَِدُد؟ َىػػػل يف تَػػذَكُّ  أـ ىػػػل ِلَما فَػػػػػاَت، من َأاَيمِّ
 ؟وْ ، رَِددُ يْ ػػػػػػػػػػػػػهِ ػػػل ِلَما فَػػػػػاَت، مْنَأيْػَيامِ هَ أمْ  ؟  وْ فَػَندُ  بػػػػاأَيْػَيػاِمْصصِ ػػػِر َىػػػل ِفيتَػػذَْككَ 

 وْ رَِددُ  يْ ػػهِ أَيْػَيام اََتنْ فَػ ػػػْلِلَماهَ أمْ  وْ فَػَندُ  بػػػػايَػاِمْصصِ  رَِأيْ َكػػ ْلِفيتَػػَذؾْ ىَ 
/o/o// o /// o /o/o/ o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة

أصلو  )َكػػػرَِأْي( يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الثانية َفِعُلنْ 

وىو األلف ويف التفعيلة الرابعة َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن 

أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف  ْو(فَػَندُ ) َفِعُلنْ 

أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن  ْو(رَِددُ ) مث يف التفعيلة الثامنة َفِعُلنْ 

 الساكن وىو األلف.

  أـ ىػػػل يالَمنَّ بػػػػاٍؾ، ىاَج َعْْبتَػػػػػُو  #  بػػػػػػػػػػػِاحِلجِر ِإذ َشفَُّو الَوجُد، الذِّي ََيػػػػػػػػُِد؟ .ٕ

 جِر ِإذ َشفَُّو الَوجُد، الذِّي ََيػػػػػػػػُِد؟بػػػػػػػػػػػِاحلِ  أـ ىػػػل يالَمنَّ بػػػػاٍؾ، ىاَج َعْْبتَػػػػػُو  
 ْو؟ي ََيػػػػػػػػِدُ ِر ِإذ َشْفَفُهْلَوجُدْلَلذِ ِحجْ بػػػػػػػػػػػِلْ    وْ ، ىاَج َعْْبتَػػػػػهُ أـ ىػػػل يالَمْنَن بػػػػاِكنْ 
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َنبػػػػَا أَْمهػَػػْلُيال  وْ ػػػػِدُ ََيػػ َوجُدْلَلِذي َشْفَفُهلْ  رِِإذِحجْ بػػػػػػػػػػػِلْ  وْ تَػػػػػهُ رَ  َعبْ اجَ هَ ِكنػْ  َمنػْ
/o/o//o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سادلة سادلة

أصلو  ْو(تَػػػػػهُ رَ البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الرابعة َفِعُلْن )يف ىذا 

َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف مث يف التفعيلة الثامنة 

 ىو األلف.أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن و  ْو(ػػػػِدُ )ََيػػ َفِعُلنْ 

 َأوََف على َشػػػَرٍؼ، َنْشٍز، فأزَعَجُو  #  َقلٌب، إىل آِؿ سػػػػػػَػلَمى تػػػػػػػػػػػػػػػػاِئٌق، َعِمدُ  .ٖ

 لَمى تػػػػػػػػػػػػػػػػاِئٌق، َعِمدُ َقلٌب، إىل آِؿ سػػػػػػَ  وََف على َشػػػَرٍؼ، َنْشٍز، فأزَعَجُو  أَ 
 وْ َعِمدُ َقلُُبْ إىل أَْأِؿ سػػػػػػَلَمى تػػػػػػػػػػػػػػػػائُِقْن    وْ زَعَجهُ أَ ، فَ ى َشػػػَرِفْن، َنْشزِفْ لَ وََف عَ أَ 

 وْ َعِمدُ  َمىتػػػػػػػػػػػػػػػػائُِقنْ  أَأِْلسػػػػػػَلْ  َقلبُػْنِإىل وْ هُ َعجَ  زْ أَ فَ َنْشزِنػْ  َرِفنْ َشػ ىلَ عَ َأوََف 
/o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة

يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الثانية َفِعُلْن )َشػػػَرِفْن( أصلو 

ويف التفعيلة الرابعة  حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلفَفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 

األلف. ْو( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو هُ َفِعُلْن )َعجَ 

ْو( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن َعِمدُ مث يف التفعيلة الثامنة َفِعُلْن )

 الساكن وىو األلف.
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، َعهُدنػػػا ِِبُِم  #  حيُث التَػَقى الَغوُر، من نَعماَف، والنُُّجُد؟ .ٗ  َمََت تُػػػػػػػػػػػَرى داُر َحيِّ

 والنُُّجُد؟حيُث التَػَقى الَغوُر من نَعماَف  ، َعهُدنػػػا ِِبُِم  َمََت تُػػػػػػػػػػػَرى داُر َحيِّ 
 ؟وْ ُجدُ حيثُػْلتَػَقْلَغوُر َمْن نَعماَف ونْػنُ    وْ ، َعهُدنػػػا ِِبِمُ َمََت تُػػػػػػػػػػػَرى داُر َحْيِِيْ 

ثُػْلتَػَقلْ  وْ ِِبِمُ  ػاَعهُدنػػَ يِنػْ  داُرَحيْ  ػػػَرىتُػػػَمََت   ؟وْ دُ صلُُ  فْ وَ نَػْعَمانػَ  َغورَُمنْ  حيػْ
//o// o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سادلة سلبونة

األوىل َمَفاِعُلْن )َمََت يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة 

( أصلو ُمْستَػْفِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو سِي تُػػػػػػػػػػػَرى

ِعُلْن الرابعة فَ النطق ِبا،و يف التفعيلة  بسطةفصار ُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن ل

ْو( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف مث يف مُ ِبِِ )

( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن وْ دُ صلُُ التفعيلة الثامنة َفِعُلْن )

 الساكن وىو األلف.

 على قُربِػػػػػِو، األحَشػػػػػػػػػاُء والَكِبػػدُ  مػػػػاَتتْ ، ما يُػَقرِّبُنا  #  ذلم َىػػػػػػػًوى، ِمن َىوانػػػػػػػا .٘

 على قُربِػػػػػِو، األحَشػػػػػػػػػاُء والَكِبػػدُ  مػػػػاَتتْ  ذلم َىػػػػػػػًوى، ِمن َىوانػػػػػػػا، ما يُػَقرِّبُنا  
َعَلى  بُنا  ا يُػَقْررِ ػػػػا، مَ ػَ انػػَهوَ َىػػػػػػػَوْف، ِمنػْ  مْ ذلَُ   وْ َكبِػػدُ َشػػػػػػػػػاُء ولْ حْ ؤْلَ قُػْربِػػػػػهِ مػػػػاتَػتػْ
َعَلى ابُػنَ رِ  ايُػَقرْ مَ ػَػػػػانػػ اَهوَ ِمنػْ  َىػػػػػػػَوفْ  مْ ذلَُ   وْ َكبِػػدُ  ػاُءَوؿْ َشػػػػػحْ أَ  لْ قُػْربِػػػػػهِ  مػػػػاتَػتػْ
//o// o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سادلة سلبونة

يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة األوىل َمَفاِعُلْن )ذَلُْم َىػػػػػػػَوْف( 

أصلو ُمْستَػْفِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو سِي فصار 
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ِعُلْن )رِبُػَنا( أصلو النطق ِبا،و يف التفعيلة الرابعة فَ  بساطةُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن ل

َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف مث يف التفعيلة الثامنة 

َفِعُلْن )َكبِػػُدْو( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو 

 األلف.

سػػػػػػػَتودَِع، اأَلَمػػػػػػػػػػدُ إّّن، ِلمػا اسَتوَدَعْتِِن يوـَ ِذي ُغُذـٍ  #  راٍع إذا ط .ٙ
ُ
 ػػػػػػػػػػػاَؿ، بػػػػػػػػادل

ـٍ  سػػػػػػػَتودَِع، اأَلَمػػػػػػػػػػدُ  إّّن، ِلمػا اسَتوَدَعْتِِن يوـَ ِذي ُغُذ
ُ
 راٍع إذا طػػػػػػػػػػػاَؿ، بػػػػػػػػادل

 وْ َمػػػػػػػػػػدُ ؤْلَ َدعِ ػػػػػػػتَػوْ ُمسْ ػػػػػػػاَؿ بػػػػػػػػلْ راِعْنِإذا طَػػػػ     ـَ ِذي ُغُذِمنْ وْ يػَ  َدَعْتِِنْ تػَوْ سْ ِإْنِِن، ِلَمػ
 وْ ػػػػػػدُ أَمَ  لْ َدعِ ػػػػػػػتػَوْ ُمسْ  لْ طَػػػػػػاَلبػػ راِعْنِإذا ُغُذِمنْ  َمِذيوْ يػَ  ّنْ  َدَعتْ تَػوْ  سْ ِإنِْنيِلَمػ

/o/o//o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 
 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 

 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سادلة سادلة
( أصلو ُغُذِمنْ )َفِعُلْن يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الرابعة 

حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف  ويف التفعيلة الثامنة  ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ َفاِعُلنْ 

ْو( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو ػػػػػػدُ َفِعُلْن )أَمَ 

 األلف. 

ىػػػػػػػػػػػا، ُمباَعدًة  #  فمػػػػػا األِحبّػػػػػػعنَّػػػػػإْف تُػػػػػػػمٍس دارُُىُم،  .ٚ  وإْف بَػعُػػػػُدوا م،ػػػػػػػػػػػُة ِإَّلَّ

ىػػػػػػػػػفمػػػػػا األِحبّػػػػػػ ػػا، ُمباَعدًة  عنَّػػػػػإْف تُػػػػػػػمٍس دارُُىُم،   م، وإْف بَػعُػػػػُدواػػػػػػػػػػػُة ِإَّلَّ
نَػػػػا، ُمَباَعَدَتنْ دارُ  إْف تُػػػػػػػمِسنْ  بَػػػػػػػػػػػػػػػػػُة ِإْلَلهػػُػػػػؤْلَ َفَمػػػػػ   ُىْم، عنػْ  ْف بَػعُػػػػُدوْ إِ ، وَ مْ ػػػِحبػْ
نَػػػػاُمَبا ُىمْ دارُ  إْف تُػػػػػػػمِسنْ   بَػعُػػػػُدوْ  فْ إِ وَ مْ ذَلػػُػػػػػػػ ػػُةِإؿْ بَػػػػػػػػػػ ِحبْ ؤْلَ ػَفمَ  َعَدَتنْ  عنػْ

/o/o/ o /o//o /o/o//o ///o //o// o /o//o //o// o ///o 
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 َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  َمْفُعْوُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سلبونة سلبونة سادلة سادلة مقطوعة

إْف ) َمْفُعْوُلنْ يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة األوىل 
 نوفالساكن وىو سابع ( أصلو ُمْستَػْفِعُلْن ودخل عليها القطع ألف حذؼ حرؼ التُػػػػػػػمِسنْ 
مْفُعْوُلْن وتنتقل إىل الكلمة وىو َّلـ فصار ُمْستَػْفِعْل  سادسُمْستَػْفِعُل ويسكن احلرؼ الفصار 

( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف َعَدَتنْ يف التفعيلة الرابعة َفِعُلْن )و  النطق ِبا، بساطةل
( أصلو ُمْستَػْفِعُلْن ودخل ِحبْ ؤْلَ َفَمػػػػػَمَفاِعُلْن )، حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف

عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو سِي فصار ُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة 
( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها بَػعُػػػػُدوْ مث يف التفعيلة الثامنة َفِعُلْن ) ،النطق ِبا بساطةَمَفاِعُلْن ل

 الساكن وىو األلف.اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن 

 اي صاِحََبَّ، انظُرا، والَغوُر ُدوَنكما:  #  ىػػػػػػػػػل يَبُدَوفَّ لنا، فيما تَػػػػػػَرى، اجلُُمُد؟ .ٛ

 ىػػػػػػػػػل يَبُدَوفَّ لنا، فيما تَػػػػػػَرى، اجلُُمُد؟ اي صاِحََبَّ، انظُرا، والَغوُر ُدوَنكما:  
 ؟وْ ُمدُ ا نَػػػػػػَرجلُْ مَ يْ ا، فِ نَ لَ  ػػػػل يَبُدَوْننَ ىػػػػػَ  ا:مَ ُدوَنكَ َغوُر لْ ا، وَ ظُرَ نْ اَي َصاِحبَػْيَي، 

 وْ ُُجُدُ  انَػػػػػػَرؿْ مَ يْ فِ  انَ لَ نػَ  ػػػػْليَػْبُدَوفْ ىػػػػػَ  امَ َنكَ  ُدوَغورُ لْ وَ  اظُرَ نْ يػَ  اَيَصاِحََبْ 
/o/o//o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة سادلة سادلة

( أصلو امَ َنكَ يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الرابعة َفِعُلْن )

حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ 

ا( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو نَ لَ السادسة َفِعُلْن )نػَ 

ْو( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ دُ األلف، مث يف التفعيلة الثامنة َفِعُلْن )ُجُُ 

 حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف. 



44 
 

 

 َت، َىيهػػػاَت، من صَلٍد وساِكِنِو  #  َمن قػػػػػػد أََتى، ُدونَُو، الَبغثَػػػػاُء والثََّمػػػػدُ َىيها .ٜ

 َمن قػػػػػػد أََتى، ُدونَُو، الَبغثَػػػػاُء والثََّمػػػػدُ  َىيهاَت، َىيهػػػاَت، من صَلٍد وساِكِنِو  
 وْ َمػػػػدُ وثْػثَ َبغثَػػػػاُء لْ أََتى، ُدونَػهُ  دْ قػػػػػػَ  َمنْ    يْ اِكِنهِ سَ وَ  صَلِدفْ  نْ مِ ػػػاَت هَ َىيػْ اَت هَ َىيػْ 
 وْ ػػػػدُ ثََ  بَغثَػػػػاُءَوثْ  لْ ُدونَػهُ  أََتىدْ قػػػػػػَ َمنْ  يْ ِنهِ كِ  اسَ وَ صَلِْدنػْ  نْ ػػػاَتَِ ىَ  َهيْ اتػَ هَ َىيػْ 
/o/o//o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سادلة سادلة

ْي( أصلو ِنهِ يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الرابعة َفِعُلْن )كِ 

الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة الثامنة َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ 

 ْو( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف. ػػػػدُ َفِعُلْن )ثََ 

ػػػػػػػ .ٓٔ  ػػػػػدُ ِإىل ابن َسلَمى، ِسنػػػػػػػػاٍف، وابِنِو َىػػرِـٍ  #  تَنُجػػػػػػػو، أبقتاِدىػػػػػػا، ِعيػػػِديَّػػػػٌة، َتَِ

ػػػػػػػػػػػػدُ  ِإىل ابن َسلَمى، ِسنػػػػػػػػاٍف، وابِنِو َىػػرِـٍ    تَنُجػػػػػػػو، أبقتاِدىػػػػػػا، ِعيػػػِديَّػػػػٌة، َتَِ
ػػ ػػِديْػيَػػػػُُتْ ِعيػْ  ػػػااِدىػػػَ تَ قػْ أبَِ  ُجػػػػػػػوتَػنْ    ْي َىػػرِِمنْ ِنهِ بْ َمى ِسنػػػػػػػػاِنْن وَ َسلْ  نِ بْ ِإىل اِ   وْ ػػػػػػػػػػدُ َتَِ

ػػ ػػِديْػيَػػػػُُتْ ِعيػْ  ػػػاِدىػػػَ تَ  ؽْ أبَِ ُجػػػػػػػوتَػنْ  َىػػرِِمنْ  يْ ِنهِ بْ نِنػْوَ  اَمِسنػػػَ  َسلْ نِ بْ ِإَلى  وْ ػػػػدُ َتَِ
//o// o ///o /o/o//o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سلبونة

( َسلْ نِ بْ يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة األوىل َمَفاِعُلْن )ِإَلى

أصلو ُمْستَػْفِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو سِي فصار 

ُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن لسهولة النطق ِبا،و يف التفعيلة الثانية َفِعُلْن )َمِسنػػػػػػػَػا( 

ويف التفعيلة  أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف 



45 
 

 

الرابعة َفِعُلْن )َىػػرِِمْن( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو 

ػػ ْو( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ ػػػػدُ األلف، مث يف التفعيلة الثامنة َفِعُلْن )َتَِ

 حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.

ػػػػػػػػػػرافِق، يف َأعنػػػػػػػػػػاِقهػػػػػػػا قَػَودُ يف ُمْسبَػػػػػػػػِطرٍّ،  .ٔٔ
َ
 تَبػػػػػػػػػػػػاَرى يف َأزِمَّتِػػهػػػػػػػػػػػػػػا  #  فُػْتػػػػػػُل ادل

ػػػػػػػػػػرافِق، يف َأعنػػػػػػػػػػاِقه يف ُمْسبَػػػػػػػػِطرٍّ، تَبػػػػػػػػػػػػاَرى يف َأزِمَّتِػػهػػػػػػػػػػػػػػا
َ
 ػػػػػػػا قَػَودُ فُػْتػػػػػػُل ادل

 وْ قَػَودُ ػػػػػػػا ػػػػاِقهَ نػػػػػػَ يَأعْ فِ َمػػػػػػػػػػرا فقِ لْ فُػْتػػػػػػلُ  ػػػػػػػػػػػػػاتِػػهػَ ػػػػػاَرى يف َأزشلَْ ، تَبػػػػػػػَ يف ُمْسبَػػػػػػػػِطْررِفْ 
 وْ قَػَودُ  ػػػػػػػاػػػػاِقهَ نػػػػػػَ َأعْ  يفِ فقِ  َمػػػػػػػػػػرالْ لُ فُػْتػػػػػػ ػػػاػػتِػػهػَ مَ  َرى فيَأزـِْ  ػػػػػاَتبػػػػػػػَ رِنػْ  فْيُمْسبَػػػػػػػػِطرْ 

/o/o//o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o 
 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 

 سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة سادلة سادلة
( ػػػػػػػػػػػػػاتِػػهػَ مَ يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الرابعة َفِعُلْن )

أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف يفِ فقِ السادسة َفِعُلْن )

( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ وْ قَػَودُ وىو األلف، مث يف التفعيلة الثامنة َفِعُلْن )

 حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف. 

ميُػػػػػػػػػػومَ  .ٕٔ  ُة، اجَلَددُ ُمعَصوِصبَػػػػػاٌت، يُػَباِدْرف النَّجاَء، بنػػػػػػػػا  #  ِإذا َتراَمػػػػػػػْت ِبػػػػػػا الدَّ

ميُػػػػػػػػػػوَمُة، اجَلَددُ  ُمعَصوِصبَػػػػػاٌت، يُػَباِدْرف النَّجاَء، بنػػػػػػػػا    ِإذا َتراَمػػػػػػػْت ِبػػػػػػا الدَّ
 وْ َددُ ػػػػػػػػػػوَمُةجلَْ ميُْ ذا َتراَمػػػػػػػْت ِبػػػػػػا ْددَ إِ  جاَء، بنػػػػػػػػا  نْػنَ  ، يُػَباِدْرفَ ُمعَصوِصبَػػػػػاُتنْ 

نَ ِدْرنػَ  يُػَباتُػنػْ  ُمعَصوِصبَػػػػػا  وْ َددُ جَ  ػػػػػػػػػػوَمُةؿْ ميُْ دَ  دْ َمػػػػػػػْتِبَهػػ َذا تَػَراإِ  ػػػانػػػػػَ بِ ءَ  جانػْ
/o/o//o /o//o /o/o//o ///o //o// o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
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 سلبونة سادلة سادلة سلبونة سلبونة سادلة سادلة سادلة
( أصلو ػػػانػػػػػَ بِ يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الرابعة َفِعُلْن )ءَ 

يف التفعيلة و   ،األلفَفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو 

ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن  ُمْستَػْفِعُلنْ ( أصلو َذا تَػَراإِ ) َمَفاِعُلنْ  امسةاخل

مث يف  النطق ِبا ، بسلطةالسِي فصار ُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن لالساكن وىو 

ثاّن ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الوْ َددُ جَ التفعيلة الثامنة َفِعُلْن )

 الساكن وىو األلف.

 َعػػػػوـَ الَقػػػػػوادِس، قَػفَّى األرَدُمػوَف، ِبا  #  ِإذا تَػػػػػػػػػػػػػراَمى ِبػػػػػػػػا ادلغَُلوِلُب، الزَّبِػػػػػػػدُ  .ٖٔ

 الزَّبِػػػػػػػدُ ِإذا تَػػػػػػػػػػػػػراَمى ِبػػػػػػػػا ادلغَُلوِلُب،  َعػػػػوـَ الَقػػػػػوادِس، قَػفَّى األرَدُمػوَف، ِبا  
 وْ ػػػػػػػدُ ْزَزبِ َلولِبػُ غْ مُ لْ ِِبَػػػػػػػػ اَمىا تَػػػػػػػػػػػػػرَ ِإذَ  َدُمػوَف، ِبارْ ؤْلَ ِس، قَػْففَ ػوادِ ػَقػػػلْ َعػػػػومَ 
 وْ ػػػػػػػدُ َزبِ  زْ َلولِبػُ غْ مُ  لْ ِِبَػػػػػػػػ َمى اا تَػػػػػػػػػػػػػرَ ِإذَ  اهَ بِ نَ  َدُمػورْ ؤْلَ فَ  ِسَقفْ دِ  اػوَ ػَقػػػلْ َعػػػػومَ 

/o/o//o /// o /o/o//o ///o //o// o /o// o /o/o//o ///o 
 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 

 سلبونة سادلة سادلة سلبونة سلبونة سادلة سادلة سادلة
( أصلو اهَ بِ األوزاف يف التفعيلة الرابعة َفِعُلْن )نَ يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات 

َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،  ويف التفعيلة 

َذا تَػَرا( أصلو ُمْستَػْفِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن إِ اخلامسة َمَفاِعُلْن )

النطق ِبا ، مث يف  بساطةتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن لالساكن وىو السِي فصار ُمتَػْفِعُلْن و 

( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن وْ ػػػػػػػدُ َزبِ التفعيلة الثامنة َفِعُلْن )

 الساكن وىو األلف.
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 فكػػػػػػػػػػػػػلُُّهُم ُذو حػػػػػاجػػػػػػػػٍة، يَِقػػدُ ِبِفتيػػػػٍة، كُسيػػػػػػػوِؼ اذلِنػػػػػػِد، يَبػػػػػػػػػػػػػػػػَعثُػُهم  #  َىمٌّ،  .ٗٔ

 َىمٌّ، فكػػػػػػػػػػػػػلُُّهُم ُذو حػػػػػاجػػػػػػػػٍة، يَِقػػدُ  ِبِفتيػػػػٍة، كُسيػػػػػػػوِؼ اذلِنػػػػػػِد، يَبػػػػػػػػػػػػػػػػَعثُػُهم
 وْ يَِقػػدُ  ػػػػػػػػُِتْ ػػػػػاجَ ُذو حَ  وُهمُ ػػػػػػػػػػػػػْللُ كُ فَ ََهُْمنػْ  ػػػَعثُػُهمػػػػػػػػيَبػػػػػْ  ِهنػػػػػػدِ لْ وفِ ُسيػػػػػػػُ ، كَ ُِتْ يػػػػَ ِبِفتْ 
 وْ يَِقػػدُ  ػػػػػػػػُتْ ػػػػػاجَ حَ ُذو  ومُ ذلُُ  لْ ػػػػػكُ فَ ََهُْمنػْ  ػػػػػػَعثُػُهم ػػػػػيَبػػػػػْ ِهنػػْػػػػدِ لْ فِ  وُسيُ كَ  ُِتْ يػػػػَ ِبِفتْ 
//o// o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o// o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سلبونة

( يػػػػَ ِبِفتْ يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة األوىل َمَفاِعُلْن ) ُِتْ

أصلو ُمْستَػْفِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو السِي فصار 

و( ُسيػػػػػػػُ كَ النطق ِبا، ويف التفعيلة الثانية َفِعُلْن ) بساطةُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن ل

يف التفعيلة و  أللف،أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو ا

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف ػػػػػػَعثُػُهمَفِعُلْن ) رابعةال

حذؼ ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف ومُ ذلُُ َفِعُلْن ) سادسةيف التفعيلة الاأللف، و 

( أصلو َفاِعُلْن ودخل وْ يَِقػػدُ َفِعُلْن ) ثامنةيف التفعيلة الحرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، مث 

 حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.عليها اخلُب ألف 

يػػػػػػػُر، فػػػػػػػانػػػػآَدْت َسػػػػػػوالُفُهم  #  ومػػػػػػػا أبعنػػػػػػػػاِقِهم، ِإَّلَّ الَكَرى، َأَودُ  .٘ٔ  َمنػَُّهػػػػُم السَّ

يػػػػػػػُر، فػػػػػػ  ومػػػػػػػا أبعنػػػػػػػػاِقِهم، ِإَّلَّ الَكَرى، َأَودُ  ػانػػػػآَدْت َسػػػػػػوالُفُهم  َمنػَُّهػػػػُم السَّ
نَػُهػػػػُمْسسَ   وْ َكَرى، َأَودُ لْ ػػػػػاِقِهم، ِإْللَ نػػػَ عْ ػػػػػػػا أبَِ مَ وَ    وْ لُفُهمُ ػػػػػػُر فػػػػػػػانػػػػآَدْت َسػػػػػػو يػْ َمنػْ

نَػُهػػ  وْ َأَودُ  َكَرىلْ ِإْللَ  ػػػػػاِقِهمنػػػَ  عْ أبَِ ػػػػػػػامَ وَ  وْ فُػُهمُ  ؿْ نػػػػآَدْتَسػػػػػػو  اػػػػػػرُفػػػػَػيػْ سَ  ُمسْ َمنػْ
/o/// o /o//o /o/o//o ///o //o// o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْفَتِعُلنْ 
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 سلبونة سادلة سادلة سلبونة سلبونة سادلة سادلة الطيّ 
نَػُهػػػػُمْس(  يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة األوىل ُمْفَتِعُلْن )َمنػْ

فصار  الفاءالساكن وىو  الرابعألف حذؼ حرؼ  طيّ ودخل عليها الأصلو ُمْستَػْفِعُلْن 

ْو( فُػُهمُ ، ويف التفعيلة الرابعة َفِعُلْن )النطق ِبا بساطةل ُمْفَتِعُلنْ وتنتقل إىل الكلمة  ُمْسَتِعُلنْ 

يف التفعيلة و  أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،

ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن  ُمْستَػْفِعُلنْ ( أصلو عْ أبَِ ػػػػػػػامَ وَ ) َمَفاِعُلنْ  امسةاخل

يف ، و النطق ِبالبساطة ار ُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن الساكن وىو السِي فص

حذؼ حرؼ الثاّن ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف وْ َأَودُ َفِعُلْن ) ثامنةالتفعيلة ال

 الساكن وىو األلف.

 ُمػػػػػػػػػػػػػطَّرٌِؽ  #  ومل يناُمو،ِسَوى َأْف قُػْلُت:قد َىَجُدواِإّّن ألبَعػػػػػػػػػثُػػػػػػػػُهػػػػػم، واللَّيػػػػػػػػػػػُل  .ٙٔ

 ومل يناُمو،ِسَوى َأْف قُػْلُت:قد َىَجُدوا ِإّّن ألبَعػػػػػػػػػثُػػػػػػػػُهػػػػػم، واللَّيػػػػػػػػػػػُل ُمػػػػػػػػػػػػػطَّرٌِؽ  
 َىَجُدوْ  دْ قَ اُمو،ِسَوى َأْف قُػْلتػُ نَ يػَ  ملَْ وَ  نْ رِقُ ػػػُل ُمػػػػػػػػػػػػػْططَ ػػػػيػػػػْ لَ والْ َعػػػػػػػػػثُػػػػػػػػُهػػػػػم بػْ  أِلَ ِإْنِِن 
 َىَجُدوْ  دْ قَ أَنْػُقْلتػُ  ُموِسَوى انَ يػَ مْ لَ وَ  نْ رِقُ طَ  ػطْ ػػػػػػػُلُمػػػيػػػػْ لَ لْ و  مَعػػثُػُهػػ بْ ؤِلَ ِإنِْني
/o/o//o ///o /o/o//o ///o //o// o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سلبونة سلبونة سادلة سادلة سادلة

( أصلو نْ رِقُ طَ ) َفِعُلنْ  رابعةيف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة ال

، ويف التفعيلة حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلفودخل عليها اخلُب ألف  َفاِعُلنْ 

ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن  ُمْستَػْفِعُلنْ ( أصلو انَ يػَ مْ لَ وَ ) َمَفاِعُلنْ  امسةاخل

يف مث  ،النطق ِبا بساطةالساكن وىو السِي فصار ُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن ل
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حذؼ حرؼ الثاّن ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف َىَجُدوْ َفِعُلْن ) ثامنةلالتفعيلة ا

 .الساكن وىو األلف

 ْدٍب َعرائُكها  #  وقػػػػػػػػد حَتَلََّل، من أصالِِبا، الَقَحػػػػػػدُ ػػػطَايَػػػػػا، ذلُم، ُحػػػػػػػإىل َمػػػػ .ٚٔ

 وقػػػػػػػػد حَتَلََّل، من أصالِِبا، الَقَحػػػػػػدُ  ْدٍب َعرائُكها  ػػػطَايَػػػػػا، ذلُم، ُحػػػػػػػإىل َمػػػػ
 وْ َقَحػػػػػػدُ لْ ِبِ اَل صْ َل، من أَ ْللَ حتََ  ػػػػػدْ قػػػَ وَ  اُكهَ ائِ َعرَ  ِبنْ دْ ، ُحػػػػػػػمْ  َمػػػػػػػطَايَػػػػػا، ذلَُ ىَل إِ 
 وْ ػدُ َقحَ  لْ ِبِ اَل صْ أَ  نْ مِ َللَ  لْ حتََ ػػػػػدْ قػػػَ وَ  اُكهَ ئِ  اَعرَ بِنػْ دْ ُحػػػػػػػ مْ ذلَُ يَػػػػػا  َمػػػػػػػَطاىَل إِ 

//o// o ///o /o/o//o ///o //o// o ///o /o/o//o ///o 
 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سلبونة سلبونة سلبونة سادلة سلبونة سلبونة

(  َمػػػػػػػَطاىَل إِ ) َمَفاِعُلنْ يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة األوىل 

ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو السِي فصار  ُمْستَػْفِعُلنْ أصلو 

( مْ ذلَُ يَػػػػػاَفِعُلْن )، ويف التفعيلة الثانية النطق ِبا بساطةُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن ل

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة ودخل عليها اخلُب ألف أصلو َفاِعُلْن 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف اُكهَ ئِ َفِعُلْن )رابع ال

ودخل عليها اخلُب ألف  ُمْستَػْفِعُلنْ ( أصلو لْ حتََ ػػػػػدْ قػػػَ وَ ) َمَفاِعُلنْ ويف التفعيلة اخلامس   األلف،

 بساطةحذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو السِي فصار ُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن ل

حذؼ ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف نْ مِ َللَ َفِعُلْن ) السادسيف التفعيلة و  ،النطق ِبا

( أصلو َفاِعُلْن ودخل وْ َقَحػػػػػػدُ َفِعُلْن ) الثامنةيف التفعيلة ، مث حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف

 حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.عليها اخلُب ألف 
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، واألنفػػػػػػػػػاُس قػد بَػَلَغْت  #  ُدوَف اللَّها، غرَي أف مَل يَنُقِص الَعَددُ  .ٛٔ  أَقْػػػػػػػوُؿ لِلَقػػػػػوـِ

، واألنفػػػػػػػػػاُس قػد بَػَلَغْت    ُدوَف اللَّها، غرَي أف مَل يَنُقِص الَعَددُ  أَقْػػػػػػػوُؿ لِلَقػػػػػوـِ
، وأْلَ أَقْػػػػػػػوُؿ لِلْ   وْ َعَددُ لْ يَنُقصِ  ملَْ  فْ رَي أَ ها، غَ لَ لْ ُدوَف  بَػَلَغتْ  ػدْ ػػػػػػػاُس قَ فػػَ نْ َقػػػػػوـِ

 وْ َعَددُ  لْ يَػنػُْقصِ َلمْ  فْ أَ ريَ غَ  اهَ لَ لْ ُدوَف  بَػَلَغتْ  ػدْ قَ ػػػػػػػاسُ فػػَ نْ أَ  وِمَوؿْ قَػػػػػ ِللْ أَقُػػػػػػػػػػػولُ 
//o// o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سادلة سلبونة

( ِللْ أَقُػػػػػػػػػػػولُ ) يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة األوىل َمَفاِعُلنْ 

ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو السِي فصار  ُمْستَػْفِعُلنْ أصلو 

( بَػَلَغتْ َفِعُلْن )، ويف التفعيلة الرابعة النطق ِبابساطة َمَفاِعُلْن لُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة 

يف التفعيلة مث  حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف وْ َعَددُ َفِعُلْن ) ثامنةال

 األلف.

جػػػػػَد، َأو يَِفػػػدُ  .ٜٔ
َ
 ِسيػػػػُروا، إىل َخيػػػػِر َقيٍس كلِّهػػػػػا، َحَسبًػػػػا # وُمنتَػَهى َمن يُػػػػرِيػػػػػػػُد ادل

جػػػػػَد، َأو يَِفػػػدُ  ِسيػػػػُروا، إىل َخيػػػػِر َقيٍس كلِّهػػػػػا، َحَسبًػػػػا
َ
 وُمنتَػَهى َمن يُػػػػرِيػػػػػػػُد ادل

 وْ يَِفػػػدُ  ػػػػػَد، َأوْ َمجْ لْ نتَػَهى َمن يُػػػػرِيػػػػػػػُد ومُ  ػػػػا، َحَسُبْ هػَ ْللِ كُ   ِسنْ ػػػِر قَػيْ  َخيػْ ىَل إِ  ػػػُروْ ِسيػْ 
تَػَهىمُ وَ  َحَسُبْ  ػػػػاهػَ ْللِ كُ   ِسنْ  َقيْ ػػػرِ َخيػْ  ىَل إِ ػػػُروْ ِسيػْ  يُػػػػرِيػػػػػْ  نػْ  وْ يَِفػػػدُ  َأوْ ػػػػػدَ َمجْ لْ دُ  َمنػْ
/o/o//o /o//o /o/o//o ///o //o// o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمَفاِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سلبونة سلبونة سادلة سادلة سادلة

( َحَسُبْ َفِعُلْن )يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف ويف التفعيلة الرابعة 

يف التفعيلة و  حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 
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تَػَهىمُ وَ ) اخلامسة َمَفاِعُلنْ  ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن  ُمْستَػْفِعُلنْ ( أصلو نػْ

، مث يف النطق ِبا لبساطةالساكن وىو السِي فصار ُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن 

حذؼ حرؼ الثاّن ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف وْ يَِفػػػدُ َفِعُلْن ) التفعيلة الثامنة

 الساكن وىو األلف.

ما  #  بَسببِػػػػػػػػػػػػِو يَتػػػػػػَروَّى،  .ٕٓ  منهمػػػػػػػػػػػػػػا، البُػعُػػػػػػػػػػدُ فَػػػػاسَتمػػػػػػِطُروا اخلَيػػػػػػَر، من َكفَّيػػِو، إَّنَّ

ما    بَسببِػػػػػػػػػػػػِو يَتػػػػػػَروَّى، منهمػػػػػػػػػػػػػػا، البُػعُػػػػػػػػػػدُ  فَػػػػاسَتمػػػػػػِطُروا اخلَيػػػػػػَر، من َكفَّيػػِو، إَّنَّ
 وْ بُػُعػػػػػػػػػػدُ لْ ػػػػػػػػػػػمػػػَ هُ نػْ مِ ْي يَتػػػػػػَرْوَو بِػػػػػػػػػػػػهِ بَسيْ  اػِو، إنْػنَػُهمَ يػْ َكْففَ   نْ ػػَر، مَ يػػػػْ ػػػػػػِطُرخلَْ َتمْ سْ فَػػػػ
 وْ ػدُ بُػعُػػػ لْ ػػػػمػػػَ هُ نػْ مِ وَ  وْ رَ يَتػػَ  يْ هِ بِػػػِبَسيْ  انَػُهمَ  ػِهِإفْ يػْ َكْففَ  نْ مَ رَ َخيػْ  ِطُرؿْ َتمْ سْ فَػػػػ
/o/o//o /o//o /o/o//o ///o //o// o ///o //o// o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمَفاِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمَفاِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سلبونة سلبونة سلبونة سلبونة سادلة سادلة سادلة

( أصلو انَػُهمَ يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف ويف التفعيلة الرابعة َفِعُلْن )

اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة َفاِعُلْن ودخل عليها 

( أصلو ُمْستَػْفِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن يْ بِػػػػػػػػػػػػهِ ِبَسيْ اخلامسة َمَفاِعُلْن )

يف ، و الساكن وىو السِي فصار ُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن لسهولة النطق ِبا

( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن يَتػػَػػػػَروْ َفِعُلْن ) سادسةلالتفعيلة ا

( أصلو ُمْستَػْفِعُلْن ودخل لْ ػػػػػػػػػػػمػػػَ هُ نػْ مِ وَ َمَفاِعُلْن ) سابعةالتفعيلة ال، ويف الساكن وىو األلف

تنتقل إىل الكلمة عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو السِي فصار ُمتَػْفِعُلْن و 

( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها وْ بُػعُػػػػػػػػػػدُ َفِعُلْن )، مث يف التفعيلة الثامنة النطق ِبا بساطةَمَفاِعُلْن ل

 اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف
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واِىِب، َمن يُعِطي كمن يَِعدُ ُمبَػػػػػػػػػاَرُؾ البَػػػْيِت، َميػػػػػػػػُمػػػػػػػػػوٌف نَػػػػِقيبَػتُػػػػػػػػػػػػػُو   .ٕٔ
َ
 #  َجزُؿ ادل

واِىِب، َمن يُعِطي كمن يَِعدُ  ُمبَػػػػػػػػػاَرُؾ البَػػػْيِت، َميػػػػػػػػُمػػػػػػػػػوٌف نَػػػػِقيبَػتُػػػػػػػػػػػػػُو  
َ
 َجزُؿ ادل

 وْ يَِعدُ  نْ مَ كَ   ِطيْ يُػعْ  اِىِب، َمنْ َموَ لْ ُؿ َجزْ  وْ نَػػػػِقيبَػتُػػػػػػػػػػػػػهُ  ػػػػػُمػػػػػػػػػونُنْ ػػَميػْ بَػػػْيِت لْ ُمبَػػػػػػػػػارَكُ 
 وْ يَِعدُ  نْ مَ كَ ِطيْ يُػعْ  َمنْ ِىبِ  اَموَ لْ لُ َجزْ  وْ ػػػػػهُ بَػتُ  َنػػػػِقيْ ػػػْونُػنػْ ػػػػػمُ  ػػَميػْ بَػػػْيتِ  لْ ُمبَػػػػػػػػػارَكُ 

//o// o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o /// o /o/o//o ///o 
 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة سادلة سلبونة

( لْ ُمبَػػػػػػػػػارَكُ ) يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة األوىل َمَفاِعُلنْ 

ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو السِي فصار  ُمْستَػْفِعُلنْ أصلو 

( وْ بَػتُػػػػػػػػػػػػػهُ َفِعُلْن )، ويف التفعيلة الرابعة النطق ِبا بساطةُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن ل

يف التفعيلة و  األلف، حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىوأصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف َمنْ ِىبِ َفِعُلْن ) سادسةال

حذؼ ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف وْ يَِعدُ َفِعُلْن ) ثامنةيف التفعيلة الوىو األلف، مث 

 حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.

 روِفِو، َشرٌَع  #  فمنُهػػػػػػُم صػػػػػػػػػػػاِدٌر، أو قػػػػػػػػػػػػػػػاِرٌب، يَػػرِدُ َفوجػػػػاِف، يف َمعػػػػػػػاُس فَػػػالنَّػػػ .ٕٕ

 فمنُهػػػػػػُم صػػػػػػػػػػػاِدٌر، أو قػػػػػػػػػػػػػػػاِرٌب، يَػػرِدُ  روِفِو، َشرٌَع  ػػػاُس َفوجػػػػاِف، يف َمعػػػػفَػػػالنَّػػػ
نَ   وْ يَػػرِدُ  ػػػػػػػػػػػػارِبُنْ قػػػَ  وْ أَ  ػػػػػػػػاِدُرفْ صػػػَ  وْ ُهػػػػػػمُ نػْ مِ فَ    وِفِو، َشَرُعنْ رُ ػػ َمعػػْ ػػػػاِف، يف َفوجَ  ػػػػػػاسُ فَػػػنػْ

نَػػػػػػاسُ   ويَػػرِدُ  ػػػػػػػػػػػػارُِبنْ قػػػَ وْ أَ  ػػػػػػػػاِدُرفْ صػػػَ  وُهػػػػػػمُ نػْ مِ فَ  َشَرُعنْ  وِفِهيْ رُ ػػَمعػػْ  يفِ ػػػػانِ جَ  َفوفَػػػنػْ
/o/o//o /o//o /o/o//o ///o //o// o /o// o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سلبونة سلبونة سادلة سادلة سادلة
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( أصلو َشَرُعنْ َفِعُلْن )يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الرابعة 

يف التفعيلة و  حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 

ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن  ُمْستَػْفِعُلنْ ( أصلو وُهػػػػػػمُ نػْ مِ فَ ) َمَفاِعُلنْ  امسةاخل

يف مث  ،النطق ِبا لبساطةالساكن وىو السِي فصار ُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن 

حذؼ حرؼ الثاّن ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف ويَػػرِدُ َفِعُلْن ) ثامنةالتفعيلة ال

 الساكن وىو األلف.

 ػػػػػاِء، لَوافَّ النَّػػػػػػػػػػػػاَس كػػػػػلُُّهُم  #  َحلُّوا ِإليػػػػػػػػػػػػِو، ِإىل َأْف يَنَقِضػػػػػػػػػػي األِبدُ َرْحػػػػػُب الِفنَػػػػػػ .ٖٕ

 يَنَقِضػػػػػػػػػػي األِبدُ َحلُّوا ِإليػػػػػػػػػػػػِو، ِإىل َأْف  َرْحػػػػػُب الِفنَػػػػػػػػػػػاِء، لَوافَّ النَّػػػػػػػػػػػػاَس كػػػػػلُُّهُم  
 وْ ِبدُ ؤَلَ َقِضػػػػػػػػػػػػػػػِو، ِإىل َأْف يَػنػْ يػػػػػػػْ ِإلَ  َحْلُلو   وْ ُهمُ ػػػاَس كػػػػػْللُ ػػػػػػػػِفنَػػػػػػػػػػػاِء، َلَوْنَن نْػنَ لْ َرْحػػػػػبػُ 
نَ  ِءَلَوفْ  ِفنَػػػػػػػػػػػالْ َرْحػػػػػبػُ   وْ ِبدُ أَ  لْ َقِضػػػػػػػػػػيَػنػْ أَنػْ  ػػػػػِهِإىَل  يػػػػػػػْ ِإلَ  وَحْللُ    وْ مُ ذلُُ  ػػاَسُكػػػػػلْ ػػنَػنػْ

/o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o 
 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 

 سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة
( أصلو ِءَلَوفْ ) يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الثانية َفِعُلنْ 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة الرابعة ودخل عليها اخلُب ألف  َفاِعُلنْ 

 الساكن وىو األلف، حذؼ حرؼ الثاّن( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف وْ مُ ذلُُ َفِعُلْن )

حذؼ حرؼ ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف ػػػػػِهِإىَل َفِعُلْن ) سادسةيف التفعيلة الو 

( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها وْ ِبدُ أَ َفِعُلْن ) ثامنةيف التفعيلة الالثاّن الساكن وىو األلف، مث 

 حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.اخلُب ألف 
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ـَ يف األرِض، من أوتِدىا، َوِتدُ مػػػػػػازَ  .ٕٗ ػػػػػُهُم  #  ما دا  اَؿ يف َسيبِػػػػػػػػِو َسجػػػػػػػػػػػػُل، يَػػػػػػػُعمُّ

ػػػػػُهمُ  ـَ يف األرِض، من أوتِدىا، َوِتدُ  مػػػػػػاَزاَؿ يف َسيبِػػػػػػػػِو َسجػػػػػػػػػػػػُل، يَػػػػػػػُعمُّ  ما دا
ـَ يفْ ا دَ مَ  وْ ػػػػُهمُ ْي َسجػػْػُل يَػػػػػػػُعْممُ بِػػػػػػػػهِ ي َسيْ فِ مػػػػػػاَزالَ   وْ ِدىا، َوِتدُ تَ وْ أَ  نْ ِض، مِ رْ أْلَ  ا
َيػػػػػػػُعمْ  يْ ػهِ بِػػَسيْ  يفِ مػػػػػػاَزالَ   وْ َوِتدُ  اِدىَ تَ وْ أَ  نْ مِ ضِ رْ أَ  لْ فِ امَ دَ امَ  وُهمُ مُ  َسجػػْػلُنػْ

/o/o//o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 
 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 

 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سادلة سادلة
( أصلو وػػػػُهمُ مُ َفِعُلْن )يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الرابعة 

يف التفعيلة مث  حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف وْ َوِتدُ َفِعُلْن ) ثامنةال

 .األلف

 م  َشِبيػػػػػػػػػػُو، وَّل عػػػػػػػػدٌؿ، وَّل نِػػػػَددُ يف النَّػػػػػػػػػاِس للنَّػػػػػػػاِس أنػػػػػػػداُد، وليَس لػػػُو  #  فيهِ  .ٕ٘

 فيِهم  َشِبيػػػػػػػػػػُو، وَّل عػػػػػػػػدٌؿ، وَّل نِػػػػَددُ  يف النَّػػػػػػػػػاِس للنَّػػػػػػػاِس أنػػػػػػػداُد، وليَس لػػػُو  
نَ  نَ ػػػػػػػػاِس لِ ِفنػْ  وْ ، وَّل نِػػػػَددُ  عػػػػػػػػدُلنْ ََّل فيِهم  َشِبيػػػػػػػػػػُو، وَ  وَس لػػػهُ يْ لَ وَ  فْ ػػػػدادُ نػػػْ ػػػػػػاِس أَ لنػْ

نَػػػػػػػػاسِ   وْ ػػػػَددُ نِ  ََّل وَ عػػَػػػػػػْدلُنػْ  ََّل وَ ػػػػػػػػهُ  َشِبيػػْ ِهمْ يْ فِ  وْ ػػهُ لػَ سَ  َلْ وَ نػْ ادُ ػػدَ  ػػنػػػْ أَ نَػػػػػػاسِ  نْ لِ ِفنػْ
/o/o//o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة سادلة سادلة

( أصلو وْ ػػهُ لػَ سَ َفِعُلْن )يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الرابعة 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف ََّل وَ ػػػػػػػػهُ َفِعُلْن )السادسة 



45 
 

 

ليها اخلُب ألف ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عوْ ػػػػَددُ نِ َفِعُلْن ) ثامنةيف التفعيلة المث  وىو األلف،

 حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.

ػػػػػػػػػػػػُل، بِػػػػػػالَفجِر، يُنِصبُػػػػػػِن  #  حَتَّ يُػَفػػػػػػػػػػرََّج، َعِّن، َىمُّ مػ .ٕٙ  ػػػػػػػػا َأِجػػػػػػػػػػػػػػػػدُ إّّنِ َلُمػػػػػػػػػػػػػػػرَتَِ

ػػػػػػػػػػػػُل، بِػػػػػػالَفجِر، يُنِصبُػػػػػػِن    حَتَّ يُػَفػػػػػػػػػػرََّج، َعِّن، َىمُّ مػػػػػػػػػا َأِجػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  إّّنِ َلُمػػػػػػػػػػػػػػػرَتَِ
ػػػػػػػػػػػػلُ  َلُمػػػػػػػػػػػػػػػرْ إْنِِن  َنيَهْممُ  جَ ػػػػػػػػػْررَ حتػََْت يُػَفػ   ِصبُػػػػػػِِنْ َفجِر، يُػنْ لْ ْن بِػػػػػػَتَِ  وْ ػػا َأِجػػػػػػػػػػػػػػػػدُ مػػػػػػػَ َعنػْ
ػػػػ َلُمػػػػػػػػػػػػػػػرْ إنِْنيػْ  َتىيُػَفػػػػػػػػػػرْ  ِِنْ ِصبُػػػ يُنْ َفْجرِ لْ بِػػػػػػ نْ لُ َتَِ  وْ ػػدُ َأِجػػػػػػػ ػػامػػػػػػػَ نَيَهْممُ  َعنْ جَ رَ  حتػْ

/o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o 
 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 

 سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة
( نْ ػػػػػػػػػػػػلُ َتَِ َفِعُلْن )يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الثانية 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف ِصبُػػػػػػِِنْ َفِعُلْن )الرابعة 

حذؼ ُب ألف ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلَعنْ جَ رَ َفِعُلْن )األلف، ويف التفعيلة السادسة 

( أصلو َفاِعُلْن ودخل وْ ػػدُ َأِجػػػػػػػَفِعُلْن ) ثامنةيف التفعيلة المث  حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،

 حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.عليها اخلُب ألف 

ـُ، ِبَجػػػػػػِدِىُم  #  أو مػػػػػػػا  .ٕٚ ـَ، من أَيَػػػػػاِمهم، َخػػػَلُدوالػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػاف يػػػػػخُلُد أَقػػػػػػػػػَوا  تَػَقػػػػػدَّ

ـُ، ِبَجػػػػػػِدِىُم   ـَ، من أَيَػػػػػاِمهم، َخػػػَلُدوا لػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػاف يػػػػػخُلُد أَقػػػػػػػػػَوا  أو مػػػػػػػا تَػَقػػػػػدَّ
 ، َخػػػَلُدومْ ػػػػػاِمهِ يَ أَي نْ ـَ، مَ ػػػػػػػا تَػَقػػػػػْددَ مَ  وْ أَ  وػػِدَِهُ ػػػػِبَجْ  نْ ػػػػػَوامُ ُلُد أَقػػػػْ ػػخْ يػػػَ  ػػػػػػػػػػافَ كػػػػَ   ػػوْ لَ 
 َخػػػَلُدو مْ ػػػػػاِمهِ يَ أَي نْ َدشلََ  ػػػػػػػاتَػَقػػػػػدْ مَ وْ أَ  وْ ػػِدَِهُ  ػػػِبَمجْ نْ ػػَوامُ  ػػأَقػػػػْ ُلدُ  ػػخْ يػػػَ انَ ػػػكػػػػَ ػػػْو لػَ 
/o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o 
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 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة

( أصلو ػػأَقػػػػْ ُلدُ َفِعُلْن )يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الثانية 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة الرابعة َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف وْ ػػِدَِهُ َفِعُلْن )

حذؼ ألف ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب نْ َدشلََ َفِعُلْن )األلف، ويف التفعيلة السادسة 

( أصلو َفاِعُلْن ودخل َخػػػَلُدوَفِعُلْن ) ثامنةيف التفعيلة المث  حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،

 حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.عليها اخلُب ألف 

 عضُدواأوكػػػاَف يَقُعُد فَػػػػوَؽ الشَّمِس، من َكػػَرـٍ  #  قَػػػػػػػػوـٌ، بػػػػػػػأوَّذِلِم، أو رَلػػِدِىم، قَ  .ٕٛ

 قَػػػػػػػػوـٌ، بػػػػػػػأوَّذِلِم، أو رَلػػِدِىم، َقعضُدوا أوكػػػاَف يَقُعُد فَػػػػوَؽ الشَّمِس، من َكػػَرـٍ  
 رَلػػِدِىم، قَػَعُدوْ  وْ ، أَ ذِلِمْ قَػػػػػػػػوُمْن، بػػػػػػػأْووَ  ن َكػػَرِمنْ مِ  سِ مْ ػػػاَف يَقُعُد فَػػػػوَؽ ْششَ وكَ أَ 
 قَػَعُدوْ  رَلْػػِدِىمْ وْ أَ  ذلِِمْ وَ  ػْوُمْنبػػػػِػػػَأوْ قَػػػ َكػػَرِمنْ  نْ مِ سِ مْ َقْششَ  وْ ُعُدفَػػ ػػػانَػَيقْ وكَ أَ 
/o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة

( أصلو ُعُدفَػػػػوْ َفِعُلْن )يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الثانية 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة الرابعة َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف  َكػػَرِمْن(َفِعُلْن )

حذؼ ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف ذِلِمْ وَ َفِعُلْن )األلف، ويف التفعيلة السادسة 
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( أصلو َفاِعُلْن ودخل قَػَعُدوْ َفِعُلْن ) ثامنةيف التفعيلة المث  حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،

 حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.عليها اخلُب ألف 

 قَػػػػػػػػػوـٌ، أبػػػػػػوُىم ِسنَػػػػػػػػاُف، حَِي تَنُسبُػُهم  #  طابُوا، وطَاَب، ِمن األوَّلِد، ما َوَلُدوا  .ٜٕ

 َب، ِمن األوَّلِد، ما َوَلُدواطابُوا، وطَا قَػػػػػػػػػوـٌ، أبػػػػػػوُىم ِسنَػػػػػػػػاُف، حَِي تَنُسبُػُهم  
 ِد، ما َوَلُدوْ ََّل وْ أْلَ  ، وطَاَب، ِمنَ طابُو   ُسبُػُهمْ َِي تَػنْ ، حِ نْ ِسنَػػػػػػػػانُ  ُىمْ ػػػػػوْ بػَ أَ  قَػػػػػػػػػوُمنْ 
 َوَلُدوْ  ِدَماََّل وْ أَ  لْ نَ ِبَِ  َطاوَ طابُو  ُسبُػُهمْ  َُتْ نػَ يػْ حِ نْ نػُ  ِسنَػػػػػػػػاَهُْ  ػػػػػوْ بػَ أَ قَػػػػػػػػػوُمنْ 

/o/o//o /o//o /o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o 
 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 

 سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة سادلة سادلة
أصلو َفاِعُلْن  (ُسبُػُهمْ َفِعُلْن )يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات يف التفعيلة الرابعة 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة السادسة ودخل عليها اخلُب ألف 

 حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف  (لْ نَ ِبَِ َفِعُلْن )

حذؼ حرؼ الثاّن ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف َوَلُدوْ َفِعُلْن ) ثامنةيف التفعيلة المث 

 الساكن وىو األلف.

 واػػػػػػُل، إذا ُجِهػػػدُ إنٌس إذا أَِمػػػػنػػػػػػػوا، ِجػػػػػنُّ ِإذا َغػػػػػػػػِضبػػػػػػػػػُوا  #  ُمػػػػػػػػػػػَرزَُّؤوَف، َِبػػػػػػػػالِيػػػػػػػػػػ .ٖٓ

 ُمػػػػػػػػػػػَرزَُّؤوَف، َِبػػػػػػػػالِيػػػػػػػػػػػػػػػػُل، إذا ُجِهػػػُدوا إنٌس إذا أَِمػػػػنػػػػػػػوا، ِجػػػػػنُّ ِإذا َغػػػػػػػػِضبػػػػػػػػػُوا  
ُنْن ِإذا َغػػػػػػػػِضبػػػػػػػػػُوْ ا أَِمػػػػنػػػػػػُ ذَ إِ  ُسنْ نْ إِ   ا ُجِهػػػُدوْ ذَ ػػػػػػػػالِيػػػػػػػػػػػػػػػػُل، إِ ُؤوَف، بَػهَ َرْززَ ُمػػػػػػػػػػػ ػو ِجػػػػػنػْ
نُػْنِإَذا وْ أَِمػػػػنػػُ  اذَ إِ ُسنْ نْ إِ   ُجِهػػػُدو اذَ إِ ػػلُنْ ػػػػلِيػػػػػْ  اػػػبَػهَ نػَ   ُؤوَرْززَ ُمػػػػػػػػػػػ ِضبػػػػُوْ غَ  ِجػػػػػنػْ
/o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة
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( أصلو ػوْ أَِمػػػػنػػػػػػُ َفِعُلْن )يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الثانية 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة الرابعة َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف  َغػػػِضبػػػػُْو(َفِعُلْن )

حذؼ عليها اخلُب ألف ( أصلو َفاِعُلْن ودخل ػػػػػػػػابَػهَ نػَ َفِعُلْن )األلف، ويف التفعيلة السادسة 

( أصلو َفاِعُلْن ودخل ُجِهػػػُدوَفِعُلْن ) ثامنةيف التفعيلة المث  حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،

 حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.عليها اخلُب ألف 

ػػػػػػػػػػدوف، على مػػػػػا كػػػػ .ٖٔ  ػػػػػػػُو ُحِسػػُدواػػػاَف، من نَِعٍم  #  َّل يَػْنزُِع هللا، منهم، ما لػػػػزلَُسَّ

ػػػػػػػػػػدوف، على مػػػػػا كػػػػ  َّل يَػْنزُِع هللا، منهم، ما لػػػػػػػػُو ُحِسػػُدوا ػػػاَف، من نَِعٍم  ػػػزلَُسَّ
 ُحِسػػُدوْو ا لػػػػػػػػهُ ، مَ مْ هُ نػْ ، مِ هُ اللْ َّل يَػْنزُِع    نَِعِمنْ  نْ ػػػػػػاَنَِ ػػػا كػػػػَ ى مػػَ لَ عَ  فَ وْ ػػػػػػػػػػدُ زلَُْسسَ 
 ُحِسػػُدو وْ ػػػػػهُ لػػػَ امَ َهُْ  نْ َهُِ َّل لْ َّل يَػْنزِعُ  نَِعِمنْ  نْ ػػػػػػاَنَِ كػػػػَ ػػػا مػػَ  ىلَ عَ نػَ  وْ دُ ػػػزلَُْسسَ 

//o// o ///o /o/o//o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 
 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سلبونة

 يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة األوىل َمَفاِعُلنْ 

ودخل عليها اخلُب ألف حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو  ُمْستَػْفِعُلنْ ( أصلو وْ ػػػػػػػػػػدُ زلَُْسسَ )

َفِعُلْن ، ويف التفعيلة الثانية النطق ِبا بساطةُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إىل الكلمة َمَفاِعُلْن لالسِي فصار 

ويف  حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف،( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف ىلَ عَ نػَ )

حذؼ حرؼ الثاّن صلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف نَِعِمْن( أ)التفعيلة الرابعة َفِعُلْن 
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( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ُحِسػػُدوَفِعُلْن ) الساكن وىو األلف، مث يف التفعيلة الثامنة

 حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.ألف 

 َوى، ولػػػػم يَعػػػػػػػػِدذْلُُم ُأُحػػػػػدُ ػػػػػػػػاراً، أو ُمػػػػػكػػػػػايَػػػػلًة  #  مػػػػػػُلوا ِبَرضػلػػػػػويُػػػػػوَزنُػػػػػػوف ِعيػػػػػػػػػػػػػػػػ .ٕٖ

 مػػػػػػُلوا ِبَرضَوى، ولػػػػم يَعػػػػػػػػِدذْلُُم ُأُحػػػػػدُ  ػػػػػػػػاراً، أو ُمػػػػػكػػػػػايَػػػػلةً ػلػػػػػويُػػػػػوَزنُػػػػػػوف ِعيػػػػػػػػػػػػػػػػ
 وْ ُأُحػػػػػدُ  وْ ػػػػػػػػِدذْلُمُ ػػػم يَػعْ لػَ َوى، وَ ِبَرضْ  ااػػُوْ مَ    َرْف أو ُمػػػػػكػػػػػايَػػػػلَةفْ ػػػػػػػاػَ ػِعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويُػػػػػوَزنُػػػػػػونَ لػػَ 
 وْ ُأُحػػػػػدُ  ػػػػػػػػِدذْلُُموْ يَػعْ  ػػػملػَ وَ َوى  ِبَرضْ ااػػُوْ مَ  يَػػػػلَُتْ  َرْْنَْوُمػػػػػكػَػػػػا ػاِعيػػػػػػػَ نَ  ػػػويُػػػػػوَزنُػػػػػػولػػَ 
/o/o//o ///o /o/o//o ///o /o/o//o /o//o /o/o//o ///o 

 َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفاِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ  َفِعُلنْ  ُمْستَػْفِعُلنْ 
 سلبونة سادلة سادلة سادلة سلبونة سادلة سلبونة سادلة

( ػػػػػػػاػَ ػِعيػػػػػػػػػػػػػػػػنَ َفِعُلْن )يف ىذا البيت وجدت الباحثة تغيريات األوزاف يف التفعيلة الثانية 

حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف، ويف التفعيلة أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف 

(َفِعُلْن )الرابعة  حذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف  يَػػػػلَُتْ

حذؼ ( أصلو َفاِعُلْن ودخل عليها اخلُب ألف وْ ُأُحػػػػػدُ َفِعُلْن ) ثامنةيف التفعيلة الاأللف، مث 

 حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف.

يف شعر  والعلل حّللت الباحثة من ىذا ادلبحث وجدت الباحثة الزحاؼ أف بعد

خلُب يف التفعيلة ُمْستَػْفِعُلْن وحذؼ ، كاأيب سلمى"ىل يف تذكر أايـ الصبا فند" لزىري بن 

ىل َمَفاِعُلْن لبساطة النطق ِبا، مث يف التفعيلة حرؼ الثاّن الساكن فصار ُمتَػْفِعُلْن وتنتقل إ

لطّي وكا َفاِعُلْن قد دخل عليها اخلُب حبذؼ حرؼ الثاّن الساكن وىو األلف فصار َفِعُلْن.

فصار ُمْسَتِعُلْن وتنتقل إىل ؼ احلرؼ الرابع الساكن وىو فاء يف التفعيلة ُمْستَػْفِعُلْن وحذ
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الساكن دلقطوعة يف التفعيلة ُمْستَػْفِعُلْن وحذؼ حرؼ السابع وكا ُمْفَتِعُلْن لبساطة النطق ِبا.

وىو َّلـ فصار ُمْستَػْفِعْل وتنتقل إىل  سادسوىو نوف فصار ُمْستَػْفِعُل ويسكن احلرؼ ال

 .النطق ِبا بساطةلالكلمة مْفُعْوُلْن 

وكاف زىري صاحب روية وتعمل وهتذب دلا يقوؿ: وَّل سيما مطوَّلنو، حَت قيل إنو  

كاف ينظم القصيدة يف أربعة أشهر، ويهذِبا يف أربعة أشهر، ويعرضها على خواصو يف 

شعره، َّل  أربعة أشهر، فال يظهرىا إَّل بعد حوؿ، ولذلك يسموف بعض مطوَّلنو احلوليات.

ة الشعر ونقدتو يف أف زىريا أحد ثالثة الفحوؿ ادلتقدمِي يف اجلاىلية على خالؼ بِي أئم

من سواىم. وإف كثريا منهم ليفضلونو على صاحب: امرى القيس، والنابغة، وحجهم يف 

( حسن اإلَياز وحذؼ فضوؿ الكالـ وحشوه، حبيث ذلك أنو ميتاز بدلزااي الآلتية: )األوىل

ري. )الثاّن( إجادة ادلدح وَتنب الكذب فيو. فال ميدح الرجل يودع اللفظ اليسري ادلعىن الكث

إَّل ِبا عرؼ من أخالقو وصفاتو. )الثالث( َتنب التعقيد اللفظي وادلعنوي، والبعد من 

حوشي الكالـ وغريبو. )الرابع( قلة السخف واذلذر يف كالمو ولذلك كاف شعره عفيفا يقل 

لى ما صنع. )اخلامس( اإلكثار من األمثاؿ فيو اذلجاء ولقد ىجا قوما فأوجع، مث ندـ ع

واحلكم ِبا مل يفقو فيو شاعر جاىلي وِبا فتح بو بب احلكم واألمثاؿ يف الشعر العريب، 

فكاف كالمو الدرب الذي سلكو الشعراء لبلوغ احلكمة: أمثاؿ صاحل بن عبد القدوس وأيب 

 ٕالعتهية وأيب َتاـ وادلتنَب وادلعرى.

                                                             
 .  ٕٚ-ٓٚ، ص ٜٙٔٔالسنة  )الطبقة السادسة عشرة(، ،الوسيط يف األدب العريب وترخيوأمحد اإلسكندري و الشيخ مصطفى عناّن،  الشيخ  ٕ  
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 ألف بوجود األىدؼ بوجود تغيريات األوزاف يف ىذا الشعررأى الباحثة عن 

حسن اإلَياز "البحث القدـ  ر زىري بن أيب سبمى. كما عرفنا يفعن الشع يفضلوف

لذلك يف ىذا " وحذؼ فضوؿ الكالـ وحشوه، حبيث يودع اللفظ اليسري ادلعىن الكثري

َتنب التعقيد اللفظي " يف الكلمةالشعر وجدت الباحثة تغيريات األوزاف. مث كما عرفنا 

 ليتحاشي التعقيد يف صيغتو. " وادلعنوي، والبعد من حوشي الكالـ وغريبو
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  .شعراليف  أنواع القافية: ثالثاملبحث ال . ج

تبحث الباحثة يف ادلبحث الثالث ىو البياف أنواع القافية يف شعر "ىل تذكر أايـ 

ستبحث الباحثة أنواع القافية من البيت األوىل حَت  الصبا فند" لزىري بن أيب سلمى. وىنا

 األخري يعِن إثنا وثالثِي بيتا ويبحثها كما يلي:

ػػػػػػػػػػػ .ٔ بػػػػا فَػَنُد؟  #  أـ ىػػػل ِلَما فَػػػػػاَت، من َأاَيمِّ ػػػػِر أَيَّػػػاـِ الصِّ  ؟ػػِو، رَِددُ َىػػػل يف تَػػذَكُّ

كلمة   كلمة:ومن أنواع الِىْي رَِدُدْو  اخلط فيو قافية حتتهاة قراء البيتيف ىذا 

الوصل من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( و  وبعض األخرى مث

)واو(، مث من أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث 

  أمساء القافية ىو مرتاقب.

 ؟ذِّي ََيػػػػػػػػِدُ بػػػػاٍؾ، ىاَج َعْْبتَػػػػػُو  #  بػػػػػػػػػػػِاحِلجِر ِإذ َشفَُّو الَوجُد، الأـ ىػػػل يالَمنَّ  .ٕ

ُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا  ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض  ِذْي َيَِ

او(، األخرى مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )و 

مث من أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء 

 القافية ىو مرتاقب. 

 ٌق، َعِمدُ َأوََف على َشػػػَرٍؼ، َنْشٍز، فأزَعَجُو  #  َقلٌب، إىل آِؿ سػػػػػػَػلَمى تػػػػػػػػػػػػػػػػائِ  .ٖ

ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض  ُقْن َعِمُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

األخرى مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، 
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دة، مث أمساء مث من أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر 

 القافية ىو مرتاقب.

، َعهُدنػػػا ِِبُِم  #  حيُث التَػَقى الَغوُر، من نَعماَف، َمََت تُػػػػػػػػػػػَرى داُر  .ٗ  ؟والنُُّجدُ َحيِّ

مث من  واحدةومن أنواع الكلمة: كلمة  ونْػُنُجُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع 

رى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء القافية ىو احلراكات ىو اجمل

 مرتاقب.

 والَكبِػػدُ ذلم َىػػػػػػػًوى، ِمن َىوانػػػػػػػا، ما يُػَقرِّبُنا  #  مػػػػاَتْت، على قُربِػػػػػِو، األحَشػػػػػاُء  .٘

مث من كلمة واحدة ومن أنواع الكلمة:   وْلَكبِػػُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع 

احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء القافية ىو 

 مرتاقب.

سػػػػػػػَتودَ إّّن، ِلمػا اسَتوَدَعْتِِن يوـَ ِذي ُغُذـٍ  #   .ٙ
ُ
 ِع، اأَلَمػػػػػػػػػػدُ راٍع إذا طػػػػػػػػػػػاَؿ، بػػػػػػػػادل

ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض  ِعؤْلََمػػػػػػػػػػُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

األخرى مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، 

ع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء مث من أنوا 

 القافية ىو مرتاقب.
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ىػػػػػػػػػم، و  .ٚ  إْف بَػعُػػػػدُ إْف تُػػػػػػػمٍس دارُُىُم، عنَّػػػػػػػا، ُمباَعدًة  #  فمػػػػػا األِحبّػػػػػػػػػػػػػػػػػُة ِإَّلَّ

ومن أنواع الكلمة: كلمتِي مث من أنواع  إْف بَػعُػػػػُدوْ  حتتها اخلطفيو قافية ة قراء البيتيف ىذا 

احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع احلراكات 

 دة، مث أمساء القافية ىو مرتاقب.ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر 

 ؟ػَرى، اجلُُمدُ لَغوُر ُدوَنكما:  #  ىػػػػػػػػػل يَبُدَوفَّ لنا، فيما تَػػػػػاي صاِحََبَّ، انظُرا، وا .ٛ

 كلمة وبعض األخرىومن أنواع الكلمة:   َرجْلُُمُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من 

ات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء القافية ىو أنواع احلراك

 مرتاقب.

 والثََّمػػػػدُ َىيهاَت، َىيهػػػاَت، من صَلٍد وساِكِنِو  #  َمن قػػػػػػد أََتى، ُدونَُو، الَبغثَػػػػاُء  .ٜ

ومن أنواع الكلمة: كلمة واحدة مث من  وثْػَثَمػػػػُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع 

احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء القافية ىو 

 مرتاقب.

ػػػػػػػػػػػػدُ ـٍ  #  تَنُجػػػػػػػو، أبقتاِدىػػػػػػا، ِعيػػػِديَّػػػػِإىل ابن َسلَمى، ِسنػػػػػػػػاٍف، وابِنِو َىػػرِ  .ٓٔ  ٌة، َتَِ

ػػػػػػػػػػػػُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا  ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض  تُْن َتَِ

األخرى مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، 
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أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء  مث من

 القافية ىو مرتاقب.

ػػػػػػػػػػرافِق، يف َأعنػػػػػ .ٔٔ
َ
 َهػػػػػػػا قَػَودُ ػػػػػاقِ يف ُمْسبَػػػػػػػػِطرٍّ، تَبػػػػػػػػػػػػاَرى يف َأزِمَّتِػػهػػػػػػػػػػػػػػا  #  فُػْتػػػػػػُل ادل

ومن أنواع الكلمة: كلمتِي مث من أنواع  َىػػػػػػػا قَػَوُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع احلراكات 

 مرتاقب.دة، مث أمساء القافية ىو ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر 

ميُػػػػػػػػػػومَ  .ٕٔ  ُة، اجَلَددُ ُمعَصوِصبَػػػػػاٌت، يُػَباِدْرف النَّجاَء، بنػػػػػػػػا  #  ِإذا َتراَمػػػػػػػْت ِبػػػػػػا الدَّ

ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض األخرى  ُةجلََْدُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من 

أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء القافية ىو 

 مرتاقب.

 ُب، الزَّبِػػػػػػػدُ ػوَف، ِبا  #  ِإذا تَػػػػػػػػػػػػػراَمى ِبػػػػػػػػا ادلغَُلولِ َعػػػػوـَ الَقػػػػػوادِس، قَػفَّى األرَدمُ  .ٖٔ

ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض األخرى  بُػْزَزبِػػػػػػػُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

 مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من

ردة، مث أمساء القافية ىو أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجمل

 .مرتاقب
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 ػػٍة، يَِقػػدُ ِبِفتيػػػػٍة، كُسيػػػػػػػوِؼ اذلِنػػػػػػِد، يَبػػػػػػػػػػػػػػػػَعثُػُهم  #  َىمٌّ، فكػػػػػػػػػػػػػلُُّهُم ُذو حػػػػػاجػػػػػػ .ٗٔ

ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض األخرى  ِتْن يَِقػػُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من 

أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء القافية ىو 

 .مرتاقب

يػػػػػػػُر، فػػػػػػػانػػػػآَدْت َسػػػػػػوالُفُهم  #  ومػػػػػػػا أبعنػػػػػػػػاِقِهم، ِإَّلَّ الكَ  .٘ٔ  َرى، َأَودُ َمنػَُّهػػػػُم السَّ

ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض  َرى، َأَوُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

األخرى مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، 

مث من أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء 

 القافية ىو مرتاقب.

 َقْد َىَجدُ اللَّيػػػػػػػػػػػُل ُمػػػػػػػػػػػػػطَّرٌِؽ  #  ومل يناُمو،ِسَوى َأْف قُػْلُت:ِإّّن ألبَعػػػػػػػػػثُػػػػػػػػُهػػػػػم، و  .ٙٔ

ومن أنواع الكلمة: كلمتِي مث من أنواع  َقْد َىَجُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

اكات احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع احلر 

 ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء القافية ىو مرتاقب.

 ا، الَقَحػػػػػػدُ إىل َمػػػػػػػطَايَػػػػػا، ذلُم، ُحػػػػػػػْدٍب َعرائُكها  #  وقػػػػػػػػد حَتَلََّل، من أصالِبَِ  .ٚٔ

مث من أنواع  متِيومن أنواع الكلمة: كل َىْل َقَحػُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع احلراكات 

 ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء القافية ىو مرتاقب.
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، واألنفػػػػػػػػػاُس  .ٛٔ  ِص الَعَددُ قػد بَػَلَغْت  #  ُدوَف اللَّها، غرَي أف مَل يَنقُ أَقْػػػػػػػوُؿ لِلَقػػػػػوـِ

ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض األخرى  ِصْلَعَدُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من 

ة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء القافية ىو أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضمّ 

 مرتاقب.

جػػػػػَد،  .ٜٔ
َ
 َأو يَِفػػػدُ ِسيػػػػُروا، إىل َخيػػػػِر َقيٍس كلِّهػػػػػا، َحَسبًػػػػا  #  وُمنتَػَهى َمن يُػػػػرِيػػػػػػػُد ادل

ومن أنواع الكلمة: كلمتِي مث من أنواع  َأو يَِفػػػُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع احلراكات 

 ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء القافية ىو مرتاقب.

ما  #  بَسببِػػػػػػػػػػػػِو يَتػػػػػػَروَّى، منهفَػػػػاسَتمػػػػػػِطُروا اخلَيػػػػػػَر، من   .ٕٓ  مػػَػػػػػػػػػػػػا، البُػعُػػػػػػػػػػدُ َكفَّيػػِو، إَّنَّ

ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض  مػػَػػػػػْلبُػعُػػػػػػػػػػُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

لروي )داؿ( والوصل )واو(، األخرى مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو ا

مث من أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء 

 القافية ىو مرتاقب.

واِىِب، َمن يُعِطي كَ  .ٕٔ
َ
 يَِعدُ  َمنْ ُمبَػػػػػػػػػاَرُؾ البَػػػْيِت، َميػػػػػػػػُمػػػػػػػػػوٌف نَػػػػِقيبَػتُػػػػػػػػػػػػػُو  #  َجزُؿ ادل

ومن أنواع الكلمة: كلمتِي مث من أنواع  َمْن يَِعُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع احلراكات 

 ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملردة، مث أمساء القافية ىو مرتاقب.
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 ٌب، يَػػرِدُ َشرٌَع  #  فمنُهػػػػػػُم صػػػػػػػػػػػاِدٌر، أو قػػػػػػػػػػػػػػػارِ فَػػػالنَّػػػػػػاُس َفوجػػػػاِف، يف َمعػػػػروِفِو،  .ٕٕ

ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض األخرى  بُْن يَػػرُِدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من 

دة، مث أمساء القافية ىو حلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر أنواع ا

 مرتاقب.

 ِضػػػػػػػػػػي اأَلِبدُ َرْحػػػػػُب الِفنَػػػػػػػػػػػاِء، لَوافَّ النَّػػػػػػػػػػػػاَس كػػػػػلُُّهُم  #  َحلُّوا ِإليػػػػػػػػػػػػِو، ِإىل َأْف يَنقَ  .ٖٕ
ومن أنواع الكلمة: كلمة وبعض  وْ ِبدُ ِضػػػػػػػػػؤْلَ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

األخرى مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، 

دة، مث أمساء مث من أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر 

 مرتاقب.القافية ىو 

ـَ يف األرِض، من أوتدِ  .ٕٗ ػػػػػُهُم  #  ما دا  ىا، َوِتدُ مػػػػػػاَزاَؿ يف َسيبِػػػػػػػػِو َسجػػػػػػػػػػػػُل، يَػػػػػػػُعمُّ
مث من أنواع تِي ومن أنواع الكلمة: كلم وْ ىا، َوِتدُ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

ي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع احلراكات احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الرو 

 دة، مث أمساء القافية ىو مرتاقب.ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر 

 ََّل نِػػػػَددُ يف النَّػػػػػػػػػاِس للنَّػػػػػػػاِس أنػػػػػػػداُد، وليَس لػػػُو  #  فيِهم  َشِبيػػػػػػػػػػُو، وَّل عػػػػػػػػدٌؿ، و  .ٕ٘
مث من أنواع تِي ومن أنواع الكلمة: كلم ََّل نِػػػػَدُدوْ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع احلراكات 

 اقب.دة، مث أمساء القافية ىو مرت ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر 
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ػػػػػػػػػػػػُل، بِػػػػػػالَفجِر، يُنِصبُػػػػػػِن  #  حَتَّ يُػَفػػػػػػػػػػرََّج، َعِّن، َىمُّ  .ٕٙ  مػػػػػػػػػا َأِجػػػػػػػػػػػػػػػػدُ إّّنِ َلُمػػػػػػػػػػػػػػػرَتَِ
مث من تِي ة: كلمومن أنواع الكلم وْ مػػػػػػػػػا َأِجػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع 

دة، مث أمساء القافية ىو احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر 

 مرتاقب.

ـُ،  .ٕٚ ـَ، من أَيَػػػػػامِ لػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػاف يػػػػػخُلُد أَقػػػػػػػػػَوا  ِهْم، َخػػػَلدُ ِبَجػػػػػػِدِىُم  #  أو مػػػػػػػا تَػَقػػػػػدَّ
ة وبعض ومن أنواع الكلمة: كلم وْ ِىْم، َخػػػَلدُ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، األخرى 

دة، مث أمساء واع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر مث من أن

 القافية ىو مرتاقب.

 ِىم، َقعضدُ أوكػػػاَف يَقُعُد فَػػػػوَؽ الشَّمِس، من َكػػَرـٍ  #  قَػػػػػػػػوـٌ، بػػػػػػػأوَّذِلِم، أو رَلػػدِ  .ٕٛ
ة وبعض ومن أنواع الكلمة: كلم وْ َقعضدُ ِىم،  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، األخرى 

دة، مث أمساء مث من أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر 

 القافية ىو مرتاقب.
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 ما َوَلدُ نَػػػػػػػػاُف، حَِي تَنُسبُػُهم  #  طابُوا، وطَاَب، ِمن األوَّلِد، قَػػػػػػػػػوـٌ، أبػػػػػػوُىم سِ  .ٜٕ

مث من أنواع تِي ومن أنواع الكلمة: كلم وْ ما َوَلدُ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، مث من أنواع احلراكات 

 دة، مث أمساء القافية ىو مرتاقب.)ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر  ىو اجملرى

 ذا ُجِهػػػدُ ػػػػػػُل، إإنٌس إذا أَِمػػػػنػػػػػػػوا، ِجػػػػػنُّ ِإذا َغػػػػػػػػِضبػػػػػػػػػُوا  #  ُمػػػػػػػػػػػَرزَُّؤوَف، َِبػػػػػػػػالِيػػػػػػػػػػ .ٖٓ

ة وبعض ومن أنواع الكلمة: كلم وْ ا ُجِهػػػدُ ذَ  تها اخلطفيو قافية حتة قراء البيتيف ىذا 

مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، األخرى 

دة، مث أمساء مث من أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر 

 القافية ىو مرتاقب.

ػػػػػػػػػػدوف، على مػػػػػا كػػػػػػػػػػاَف، من نَِعٍم  #  َّل يَػْنزُِع هللا، منهم، ما لػػػػػ .ٖٔ  ػػػُو ُحِسػػدُ زلَُسَّ

مث من تِي ومن أنواع الكلمة: كلم وْ ُحِسػػدُ  وْ ػػهُ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

لوصل )واو(، مث من أنواع أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( وا

دة، مث أمساء القافية ىو احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو ادلطلقة اجملر 

 مرتاقب.

 ُم ُأُحػػػدُ يَعػػػػػػػػِدذلُْ لػػػػػويُػػػػػوَزنُػػػػػػوف ِعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراً، أو ُمػػػػػكػػػػػايَػػػػلًة  #  مػػػػػػُلوا ِبَرضَوى، ولػػػػم  .ٕٖ

ة وبعض ومن أنواع الكلمة: كلم وْ أُُحػػػدُ  وْ مُ  فيو قافية حتتها اخلطة قراء البيتيف ىذا 

مث من أنواع احلرؼ الذي يوجد يف البيت األوىل ىو الروي )داؿ( والوصل )واو(، األخرى 
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دة، مث أمساء ادلطلقة اجملر مث من أنواع احلراكات ىو اجملرى )ضّمة(، وأما أنواع القافية ىو 

 القافية ىو مرتاقب.


