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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 الوزن العروضية . أ
 الشعر: مفهـو عن الباحثة ستبحث الوزف العركضيةبحث عن مفهـو تأف  قبل

 الشعر مفهوم .1

يعلم، كإمنا -ك علم حيسٌ  -أك أحسٌ دبعٌت شىعىرى مشتقة من هي ف غةلتعريف الشعر 

ادلوزكف ادلقفى  الكالـ ىو الشعر ُٔ.مسي كذلك لشدة فطنتو كدقة معرفتو كرقة شعوره

كالشعر أقدـ اآلثار األدبية عهدا لعالقتو  .ادلعرب عن األخيلة البديعة كالصور ادلؤثرة البليغة

بالشعور كصلتو بالطبع، كعدـ احتياجو إىل رقي يف العقل، أك تعمق يف العلم، أك تقدـ 

أما مفهـو من الشعر مرتبط عند القدماء دبفهـو الوزف. فهم يعرفونو بقوذلم  ُٕيف ادلدنية.

 ُٖ)الكالـ ادلوزكف ادلقفى(.

كىو أف يستمد الشاعر من  Liriqueائى أك كجداىن أنواع الشعر ثالثة: شعر الغن

كىو نظم الواقائع احلربية  Eptqueطبعو كينقل عن قلبو كيعرب عن شعوره. كشعر قصصى 

كىو  Dramatiqueكادلفاخر القومية يف شكل قصة، كاإللياذة كالشاىنمة. كشعر سبثيلى 
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يهم كينطق كالمهم أف يعمد الشاعر إىل كاقعة فيتصور األشخاص الذين جرت على أيد

 ُٗدبا يناسبو من األقواؿ.

 أما الفرؽ بُت شعر اجلاىلي كشعر احلديث ما يلي:

 َِالشعر اجلاىلي: 

 كالقافية يف األبيات الشعر اجلاىلي يلتـز على قواعد األكزاف العركضية 

 تستخدـ ادلفردات يف زماف القدًن  

 و الدباجة اللفظ كاللغة البسيطة ياجلاىلي لدشعر يف األبيات ال 

 ترتيب الكلمات كفقا احلالة كالظركؼ يف ذالك الوقت 

 ُِالشعر احلديث:

 يف األبيات الشعر اجلاىلي اليلتـز على قواعد األكزاف العركضية كالقافية 

 النوع الشعر احلديث سلتلف عن الشعر يف عصر اجلاىلي 

 تستخدـ ادلفردات اجلديدة على تطوير الزماف 

 أمناط اللغة القصَتةتخدـ الكلمات ك تس 

  يوميةالتستخدـ اللغة احملادثة 

  

                                                           
  .َّ، ص. َٖٖٓٗٗ-َّّٗٗالقاىرة، دارحنضة مصرللطبع كالنشر، ت. -الفجالةتاريخ األدب العريب، أضبد حسن الزيات، ُٗ

20
Nawawi, “Peranan Ilmu Arudh dalam Menelaah Bahasa Syair”, Jurnal UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta. At-Turas, Vol. 10, No. 1, 2004, hlm. 43.  
21

Taufiq A. Dardiri, “Perkembangan Puisi Arab Modern”, Jurnal UIN Sunan Kalijaga, 

Surabaya, Adabiyyat, Vol. X, No. 2, 2011, hlm. 292 dan 303. 



ُِ 

 

 وعالقتو بالشعر العربي العروض مفهوم .2

تعريف الوحدات ادلكونة للوزف، أكزاف الشعر. العركض ىو العلم الذم يدرس 

 ِِكربديد قوانُت تركيبها ككضع القواعد اليت زبضع ذلا القصيدة العربية.

أما تعريف العركض لغة: الناحية، من ذالك قوذلم: انت معى يف عركض ال ك 

 تالئمٌت، أل ىف ناحية، قاؿ الشاعر: 

 كىيػىرٍكىٍب يبٍ عىريٍكضنا عىٍن عىريٍكضً     #   فىًإٍف يػىٍعًرٍض أىبيو اٍلعىبَّاًس عىنِّب 

كاصتالحا: علم يعرؼ بو صحيح الشعر من فاسده، كمايعًتيو من زحافات 

بالشعر العرب ألف ىذه العلم ىو علم اليت  علم العركض متعلقةكلذلك  ِّ.كعلل

حىت كاف الشعر صبيلة كمنظمة كذبنب  تستخدـ كدليل اإلسبداؿ يف تأليف الشعر العريب

  اإلرتباؾ.

فائدتو: سبييز الشعر من غَته، فيعرؼ بو أف القرآف ليس بشعره، فقيل: تعليمو كأما 

ة، كفيو اخلالؿ ادلقرر يف علم الكالـ. كيؤخذ منو اف تعلم ما ادراؾ ىذا تقليد يف العقيد

يوصل منو إىل معرفة ذلك فرض عُت، بناء على منع التقليد يف العقائدة، لكن ينبغي أف 
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ذلك يف غَت ذم سليقة دييز هبا بُت الشعر كالنثر، كقد ذكرت تعريف الشعر كما يتعلق بو 

 ِْاحلاشية.

 أركان العلم العروض .3

العلم العركض ىي األكزاف أك التفاعل )صبع من تفعلة(. كادلقصود بأكزاف  أما أركاف

أك تفاعل ىي حركؼ متحرؾ أك حركؼ ساكن اليت يتبعوف بعضهم البعض يتألف هبذه 

 الشاعر.  الطريقة، كجعلت التوجيهية للبحور

أف األزاف أك التفاعل عشرة،  ،كما قاؿ زلمد سيف الدين مشكورم يف كتابو

  ِٓفهي:

 (.  فىاًعالىتينٍ ٔ فػيعيٍولينٍ   .(ُ
لينٍ ِ  (.  ميٍستػىٍفًعلينٍ ٕ (.  مىفىاًعيػٍ
ّ ٍ  (.  ميتػىفىاًعلينٍ ٖ (.  ميفىاعىلىتي
تي ٗ (.  فىاًع الى تينٍ ْ  (.  مىٍفعيٍوالى
 لينٍ  (. ميٍستػىٍفعً َُ (.  فىاًعلينٍ ٓ

 

  الوزف العركضي ببحورىا ما يلي: أنواع الرمزأما 

ليٍن الطويل:  البحر (ُ  ×ْفػيعيٍوليٍن مىفىاًعيػٍ

                                                           
 سنة جاكرتا، دار الكتب اإلسالمية، ادلختصر الشايف على مت الكايف،السيد زلمد بن زلمد الدمنهورم ادلصرم الشافعي، ِْ

 .ٕـ، ص.  ُُٕٖ/ ق ُِٖٖ
25

M. Saifuddin Masykuri, MUDAH BELAJAR „ARUDL (Ilmu Sya‟ir Bahasa Arab), 

Lirboyo-Kediri, SANTRI SALAF PRESS, 1438 H/ 2017 M, hlm. 7. 



ُْ 

 

لينٍ  فػيعيولينٍ  لينٍ  فػيعيولينٍ  مىفىاًعيػٍ لينٍ  فػيعيولينٍ  مىفىاًعيلينٍ  فػيعيولينٍ  # مىفىاًعيػٍ  مىفىاًعيػٍ

تينٍ  (ِ  ×ْفىاًعليٍن  البحر ادلديد: فىاًعالى

تينٍ  تينٍ  فىاًعلينٍ  فىاًعالى تينٍ  # فىاًعالى تينٍ  فىاًعلينٍ  فىاًعالى  فىاًعالى

 ×ْفىاًعليٍن  ميٍستػىٍفًعلينٍ البسيط:  البحر (ّ

  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  # فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  فىاًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ 

ٍ  البحر (ْ  ×ٔالوافر: ميفىاعىلىتي

 ٍ ٍ  ميفىاعىلىتي ٍ ميفىاعىلىتي ٍ  # ميفىاعىلىتي ٍ  ميفىاعىلىتي ٍ  ميفىاعىلىتي  ميفىاعىلىتي

 ×ٔالكامل: ميتػىفىاًعليٍن  البحر (ٓ

 ميتػىفىاًعلينٍ  ميتػىفىاًعلينٍ  ميتػىفىاًعلينٍ  # ميتػىفىاًعلينٍ  ميتػىفىاًعلينٍ  ميتػىفىاًعلينٍ 

ليٍن  البحر (ٔ  ×ٔاذلزج: مىفىاًعيػٍ

لينٍ  لينٍ  مىفىاًعيػٍ ليٍن مىفىاًعيػٍ لينٍ   # مىفىاًعيػٍ ليٍن مىفىاًعيػٍ لينٍ  مىفىاًعيػٍ  مىفىاًعيػٍ

 ×ٔالرجز: ميٍستػىٍفًعليٍن  البحر (ٕ

 ميٍستػىٍفًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  # ميٍستػىٍفًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ 

تيٍن  البحر (ٖ  ×ٔالرمل: فىاًعالى

تينٍ  تينٍ  فىاًعالى تينٍ  فىاًعالى تينٍ  # فىاًعالى تينٍ  فىاًعالى تينٍ  فىاًعالى  فىاًعالى

تي  ميٍستػىٍفًعلينٍ  السريع: ميٍستػىٍفًعلينٍ  البحر (ٗ  ×ِمىٍفعيٍوالى

تي  ميٍستػىٍفًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  تي  ميٍستػىٍفًعلينٍ  ميٍستػىٍفًعلينٍ  # مىٍفعيٍوالى  مىٍفعيٍوالى



ُٓ 

 

تي  البحرادلنسرح: ميٍستػىٍفًعلينٍ  (َُ  ×ِميٍستػىٍفًعليٍن  مىٍفعيٍوالى

تي  ميٍستػىٍفًعلينٍ  تي  ميٍستػىٍفًعلينٍ  # ميٍستػىٍفًعلينٍ  مىٍفعيٍوالى  ميٍستػىٍفًعلينٍ  مىٍفعيٍوالى

تينٍ  البحر (ُُ تيٍن  لينٍ  ميٍستػىٍفعً  اخلفيف: فىاًعالى  ×ِفىاًعالى

تينٍ  تينٍ  لينٍ  ميٍستػىٍفعً  فىاًعالى تينٍ  # فىاًعالى تينٍ  لينٍ  ميٍستػىٍفعً  فىاًعالى  فىاًعالى

لينٍ  البحر (ُِ ليٍن  فىاعً  ادلضارع: مىفىاًعيػٍ تيٍن مىفىاًعيػٍ  ×ِالى

لينٍ  تيٍن مىفىاًعيػٍ  فىاعً  مىفىاًعيػٍ لينٍ  # لينٍ الى لينٍ  فىاعً  مىفىاًعيػٍ تيٍن مىفىاًعيػٍ  الى

تي  البحر (ُّ  ×ِميٍستػىٍفًعليٍن ميٍستػىٍفًعليٍن  ادلقتضب: مىٍفعيٍوالى

تي  تي  # ميٍستػىٍفًعليٍن ميٍستػىٍفًعلينٍ  مىٍفعيٍوالى  ميٍستػىٍفًعليٍن ميٍستػىٍفًعلينٍ  مىٍفعيٍوالى

تي  لينٍ  اجملتث: ميٍستػىٍفعً  البحر (ُْ تيٍن فىاًع الى  ×ٍِن فىاًع الى

تينٍ  لينٍ  ميٍستػىٍفعً  تيٍن فىاًع الى تينٍ  لينٍ  ميٍستػىٍفعً  # فىاًع الى تيٍن فىاًع الى  فىاًع الى

 ×ٖادلتقارب: فػيعيٍوليٍن  البحر (ُٓ

 فػيعيٍولينٍ  فػيعيٍولينٍ  فػيعيٍولينٍ  فػيعيٍولينٍ  # فػيعيٍولينٍ  فػيعيٍولينٍ  فػيعيٍولينٍ  فػيعيٍولينٍ 

 ×ٖادلتدارؾ: فىاًعليٍن  البحر (ُٔ

 فىاًعلينٍ  فىاًعلينٍ  فىاًعلينٍ  فىاًعلينٍ  # فىاًعلينٍ  فىاًعلينٍ  فىاًعلينٍ  فىاًعلينٍ 

 الكتابة العروضية .4

كتابا ككتابة. كالكتابة لغة صور فيها -يكتب-إف معٌت كلمة "الكتابة" لغة من كتب
فرموز تعرب عن التفاعيل اليت ىي دبثابة األحلاف يف  اللفظ حبركؼ اذلجاء. كأما اصطالحا

 الغناء.
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ككاف العلم العركض يعتمد على ادلوسيقي اليت ذلا رموز خاصة لتعرب عن النغم 

أكالنوتة ادلوسيقية، ككذلك للعركض رموز خاصة يف الكتابة زبالف الكتابة اإلمالئية كىذه 

الرموز تعرب عن التفعيالت اليت تكوف مثابة لألحلاف أكاألجزاء اليت يوزف هبا الشعر كتسمى 

 بة العركضية.ىذه الرموز بالكتا

كأما إعتماد الكتابة العركضية فهناؾ ركايات كثَتة من العلماء العركضيُت، إف الكتابة 

العركضية تعتمد على أف كل منطوؽ مكتوب، كيًتتب على ىذاإلعتماد كجود زيادة 

بعض احلركؼ اليت مل تكن مكتوبة إمالئية كحذؼ بعض احلركؼ اليت كانت مكتوبة 

 إمالئية. 

 ِٔؼ الزيادة اليت مل تكن مكتوبة إمالئية ىي:حرك أوال : 

، فتزاد الواك يف كل منهما فتكتباف:  (ُ احلرؼ يف بعض األمساء كما يف دىاكيدي، طىاكيسي

.  دىكيٍكدي، طىاكيٍكسي

، ىاؤيالىًء،  (ِ احلرؼ يف بعض األمساء اإلشارة كما يف ٰذلك، ٰىؤيالىًء، ٰىذا فتكتب: ذىاًلكى

 ىىاذىا.

تزاد بعدىا ياء كما يف كلمة بًًو، فتكتب "هًبًٍي" أك كاك كما يف ىاء الضمَت ادلشبعة  (ّ

 "لىوي" فتكتب ذلىيٍو.

ـى. احلرؼ ادلشدد حبرفُت أٌكذلما ساكن كالثاين متحرؾ كما يف: (ْ ـى فتكتب قىٍددى  قىدَّ
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 التنوين يكتب نونا كما يف: رىجيله/رىجيلو فتكتب رىجيليٍن/رىجيًلٍن.  (ٓ

 الوقف كالوصل فتكتب رىجيلىٍن. يف الرفع كاجلر، كرىجيالن عند

 األلف بعد ادليم كما يف الرَّضٍبٰن فتكتب الرضباف (ٔ

 األلف قبل اذلاء كما يف: اىهللي كاإًلٰلوي فتكتب اىٍلالىهي كاإًلالىهي. (ٕ

 األلف بعد الراء كما يف: ًإبٍػٰرًىٍيمي فتكتب ًإبٍػرىاًىٍيمي. (ٖ

 ِٕ:احلركؼ احملذكفة اليت تكوف مكتوبة إمالئية ىيثانيا : 

 ألف الوصل يف األمساء كما يف اًٍبنه كًاٍسمه مثال ًمًن اٍبنو فتكتب ًمًنٍْبو. (ُ

األلف من "أٍؿ" معرفة إذاكانت قمرية كما يف اٍلقيٍطًن كالكتاب اكتفى حبذؼ  (ِ

األلف، فتكتباف فٍلقيٍطًن كٍلًكتىاًب، كأما إذاكانت مششية كما يف الشمس كالدنيا فإف 

سب حبرفُت فتكتباف ًفٍششىٍمًس األلف كالالـ ربذفاف، كاحلر  ؼ ادلشدد بعدمها حيي

 كىٍددينٍػيىا.

ـى فتكتب كىٍنظيٍر، كتٍػتىًخٍذ،  (ّ ٍذ، كىاٍستػىقىا ألف الوصل يف األفعاؿ كمايف: كىاٍنظيٍر، كازبًَّ
ـى.   كىٍستػىقىا

يفٍ عندما يليها ساكن، مثال  -عىلىى -الياء كاأللف من أكاخر احلركؼ كما يف: ًإىلى  (ْ

 رىسىًة، عىلىى اٍلمىٍكتىًب، يف اٍلبػىٍيًت فتكتب ًإلىٍلمىٍدرىسىًة، عىلىٍلمىٍكتىًب، ًفٍلبػىٍيًت.ًإىلى اٍلمىدٍ 

ألف ادلقصور كياء ادلنقوص غَت ادلنونُت عندما يليها ساكن مثال ًغٌتى النػٍَّفًس، رىاًجى  (ٓ

نػىٍفًس، رىاًجٍلغيٍفرىاٍف.  اٍلغيٍفرىاف فتكتباف ًغنػىنػٍ
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 كما يف: عىًمليوا الصَّاحلًىات فتكتب عىًمليٍصصىاحلًىاًت.اجلماعة نطقا   كاكك األلف  (ٔ

 اجلماعة كما يف : قىاليٍوا فتكتب قىاليوٍ  األلف بعد كاك (ٕ

 الواك يف عىٍمروك فتكتب عىٍمرًٍف. (ٖ

كعلى اجلملة أف الكتابة العركضية تعتمد على كل ما ينطق يعترب حىت أف التنوين 

 ا مثاؿ الكتابة يف الشعر فهو كقوؿ اخلطيئة :جيب أف يػيعىدَّ حرفا ساكنا يف اآلخر، كأم

ٍكا نػيٍوا اٍلًبنىا # كىًإٍف عىاىىديٍكا أىٍكفػيٍوا كىًإٍف عىقَّديٍكا شىدُّ  ايكلًئكى قػىٍوـه ًإٍف بػىنػىٍوا أىٍحسى

 فتكتب :

 ديكٍ أيالىًئكى قػىٍوميٍن ًإٍف بػىنػىٍو أىٍحسىني ٍلًبنىا # كىًإٍف عىاىىديٍك أىٍكفػيٍو كىًإٍف عىٍققىديٍك شىدٍ 

 ككذلك قوؿ البوصَتم :

 كىالنػٍَّفسي كىالِطٍفًل ًإٍف تػيٍهًمٍلوي شىبَّ عىٰلى # حيبَّ الرَّضىاًع كىًإٍف تػيٍفًطٍموي يػىنػٍفىًطمً 

 فيكتب :

 كىنٍػنػىٍفسي كىٍطًطٍفًل ًإٍف تػيٍهًمٍلوي شىٍببى عىلىى # حيٍبًب ٍررىضىاًع كىًإٍف تػيٍفًطٍموي يػىنػٍفىًطمً 

إلمالئية إىل الكتابة العركضية فتكوف احلركؼ منطوقة كلها كبعد أف تيرجم الكتابة ا

سواء كانت متحركة أك ساكنة ألف الكتابة العركضية تصوير عن التفعيلة اليت تدكر مع 

 النطق. كإذا رمزت احلركؼ ادلتحركة كالساكنة فصورهتا ىكذا :

 ".ٓرمز احلركؼ الساكنة بدائرة صغَتة كمثل " (ُ

 ".ُصغَتة كمثل " رمز احلركؼ ادلتحركة بألف (ِ



ُٗ 

 

فكانت التفعيلة العركضية مكونة منها حسب نطق الكلمة ككتابتها، كأما مثاؿ ىذه 

 الرموز يف الشعر فهو :

 كىنٍػنػىٍفسي كىٍطًطٍفًل ًإٍف تػيٍهًمٍلوي شىٍببى عىلىى #

 /o/o /   /o/o/ /o/o/o/ /o// /o 

فىًطًم )   (محيٍبًب ٍررىضىاًع كىًإٍف تػيٍفًطٍموي يػىنػٍ

  /o/o/ /o// /o /o/o //o ///o 

كىذه الرموز قد استخدمها اخلليل بن أضبد الفراىيدل لتحديد دائرة البحور الشعرية 

كلذلك إذا أراد الشاعر أف يقرض الشعر ادللتزمى فال بد أف يراعى ىذه الرموز لكي يكوف 

  قرض شعره أحسن كأضمن.

ا يقابلها من احلركات التقطيع العركضي، يقصد بو: كزف كلمات البيت الشعرم دب

 كالسكنات.

 ِٖأما قواعد يف التقطيع :

 احلرؼ ادلتحرؾ تقابلو يف ادليزاف عالمة احلركة ) / (. .ُ

 (. oاحلرؼ الساكن تقابلو يف ادليزاف عالمة السكوف )  .ِ

 .o//oاحلرؼ ادلشٌدد حبرفُت: األكؿ ساكن كالثاىن متحرؾ: زليىمَّده= // .ّ

 متحرؾ كالثاىن ساكن.احلرؼ ادلنٌوف حبرفُت: األكؿ  .ْ

                                                           
ـ، ص. ََِْ-قُِْٓاألثر، سنة الكويت، مكتبة أىل القواعد العركضية كأحكاـ القافية العربية، زلمد بن فالح ادلطرم ، ِٖ

ِِ.   



َِ 

 

 .o//oال كزف ذلمزة الوصل كال أللف كاك اجلماعة: كىاٍعلىميوا= / .ٓ

= //، مسٰ o/oذا= /تعترب األلف احملذكفة حطٌان: ىٰ  .ٔ  .o/o/oواته

 .oتشبع ميم اجلماعة ادلتحركة ال الساكنة حبرؼ مٌد مناسب: ىيمي= // .ٕ

ـي= / .ٖ  //.o)آ( عبارة عن مهزة متحركة فألف ساكنة: آدى

 انتهى البيت دبتحرؾ فعند التقطيع تضاؼ عالمة السكوف. إذا .ٗ

القاعدة العامة يف التقطيع: العربة يف ادلنطوؽ ال يف ادلكتوب، أم باللفظ ال باخلط، فكل 

 ما ينطق يوزف، مثاؿ:

يِّا كىمىٍيتً   كىجىٍدتي النَّاسى مىٍيتنا ًمٍثلى حىيٍّ  #  حًبيٍسًن الذٍِكًر أىٍك حى
نىاٍ    ٍدتػينػٍ ٍييًتٍ  كىجى ٍ    كىمى يػٍُتى  مسىىٍيتػىٍنًمٍث  حلىىٍيًُتٍ   #  حًبيٍسًنٍذًذٍؾ   رًأىٍكحى

//o/o/o //o/o/o //o/o // #o/o/o  //o/o/o  //o/o 

 ِٗاتفق القدماء أف يوزف الشعر دبوازين من ألفاظ، قوامها: كأما حركؼ التقطيع 

الفاء، كالعُت، كالالـ، كالنوف، كادليم، كالسُت، كالتاء، كحركؼ العلة، كصبعها بعضهم يف 

 قولو: "دلعت سيوفنا" 

 ، ٍ ليٍن، ميفىاعىلىتي كقد كونوا منها عشرة الفاظ تسمى التفاعيل كىي: فػيعيٍوليٍن، مىفىاًعيػٍ

، فىاًع الىتيٍن، ميٍستػىٍفًع ليٍن.فىاًعليٍن، فىاًعالىتيٍن، ميتػىفىاًعليٍن، ميٍستػىٍفًعليٍن، مىٍفعيوٍ   الىتي

  
                                                           

لبناف، عامل الكتب للطباعة كالنشر كالتوزيع، سنة -بَتكت أىدل سبيل إىل علمي اخلليل العركض كالقافية،زلمود مصطفى، 29
  .ُّـ. ص. ُٔٗٗ-قُُْٕ



ُِ 

 

 أنواع التغييرات في الوزن العروضي .5

يتألف البيت الشعرم من األجزاء ىي التفاعيل، كتتألف التفاعيل من ادلقاطع 

 العركضية، كىي األسباب، كاألكتاد، كالفواصل. 

 كالسبب قسماف: خفيف كثقيل.

مثل "ىىٍل" ك "بىٍل"، كقيل ( oالسبب اخلفيف: ما تألف من حركة كسكوف )/ . أ

للسبب سببا، ألنو يضطرب فيثبت مرة كيسقط أخرل، كمسي خفيفا، خلفتو بسكوف 

 احلرؼ الثاين.

"، كمسي ثقيال،  . ب " ك "لىكى السبب الثقل: ما تألف من حركتُت )//( مثل "مًلى" ك "ًبكى

 لثقلو باجتماع متحركُت.

 كالوتد قسماف: رلموع ك مفركؽ.

عبارة عن متحركُت فساكن، مثل "نػىعىٍم"، ك "غىزىا"، كمسي كتدا، ألنو الوتد اجملموع:  . أ

 يثبت كال يزكؿ، كمسي رلموعا، لغجتماع متحركُت بال فاصل.

"، ك "بىاٍعى"، كمسي  . ب الوتد ادلفركؽ: عبارة عن متحركُت بينهما ساكن، مثل "قىٍاؿى

 مفركقا، ألف الساكن فٌرؽ بُت متحركُت.

 كربل.كالفاصلة قسماف: صغرل ك  

نيا"، "ميدينىا". . أ  فالصغرل: عبارة عن ثالث حركات بعدىا ساكن، مثل "سىكى



ِِ 

 

كالكربل: عبارة عن أربع حركات بعدىا ساكن، مثل "نىصىرىىيٍم"، كذبتمع األسباب  . ب

  30َلْم/ َأَر/ َعَلى/ َظْهِر/ َجَبِلْن/ َسَمَكَتْن. كاألكتاد كالفواصل يف صبلة:

 سمونو: بالزحاؼ كالعلة.يلحق ىذه التفاعل العشرة تغيَت ي

ىو تغيَت يلحق بثواين أسباب األجزاء للبيت الشعرم يف احلشو كغَته، حبيث  زحاف:ـفال

زامو فيما يأيت بعده من إنو إذا دخل الزحاؼ يف بيت من أبيات القصيدة، فال جيب الت

 األبيات.

  ُّزحاف نوعان:ـوال

 مفرد: كىو الذم يدخل يف سبب كاحد من األجزاء. ( أ

 تغيَتات الزحاؼ ادلفرد شبانية: 

 اإلضمار: ىو تسكُت الثاين ادلتحرؾ يف ميتػىفىاعلن فتصَت مىٍتفاًعلن. (ُ

 اخلىٍْب: ىو حذؼ الثاين الساكن يف فاعلٍن فتصَت فًعلن (ِ

 اٍلوىقص: ىو حذؼ الثاين ادلتحرؾ يف متىفاعلن فتصَت مىفاعلٍن. (ّ

 ًعلن.الطي: ىو حذؼ الرابع الساكن يف مستفعلٍن فتصَت مستى  (ْ

 العىٍصب: ىو تسكُت اخلامس ادلتحرؾ يف ميفاعلىت فتصَت ميفاعٍلت. (ٓ

ٔ) .  القىٍبض: ىو حذؼ اخلامس الساكن يف فعولن فتصَت فعوؿي

                                                           
-قُِْٓمية، سنة لبناف، دار الكتب العل-بَتكت ادلرشد الوايف يف العركض كالقوايف،الدكتور زلمد بن حسن بن عثماف، َّ

 .ُٖ-ُٕـ، ص. ََِْ
  .ِّ-ُٖـ، ص. ََِٔ-قُِْٕبَتكت، دار البَتكيت، سنة ميزاف الذىب يف صناعة شعر العرب، السيد أضبد اذلامشي، 31



ِّ 

 

العىٍقل: ىو حذؼ اخلامس ادلتحرؾ يف مفىاعىلىت فتصَت مفاعٍت كينقل إىل  (ٕ

 مفاعلن.

: ىو حذؼ السابع الساكن يف مفاعيلٍن فتصَت مفاعيلي. (ٖ  الكىفُّ

 ركب/مزدكج: كىو الذم يلحق بسببُت من األجزاء.م ( ب

 يف تغيَتات الزحاؼ مركب/مزدكج أربعة:

اخلىٍبل: ىو مركب من اخلىٍْب كالطىي تفعيلة كاحدة كحذؼ سُت كفاء ميٍستفعلن،  (ُ

 فيصَت ميتىًعليٍن فينقل إىل فىًعلىٍت.

ميتىفاًعلن اخلىٍزؿ: ىو مركب من اإلضمار كالطىي، كإسكاف التاء كحذؼ الف  (ِ

فىًعلن. فىًعلن فينقل إىل ميتػٍ  فيصَت ميتػٍ

الشٍَّكل: ىو مركب من اخلىٍْب كالكف، كحذؼ األلف االكىل كالنوف األخَتة  (ّ

.  من فاًعالتن، فتصَت فىًعالتي

النػٍَّقص: ىو مركب من العىٍصب كالكف كتسكُت اخلامس ادلتحرؾ كاحلذؼ  (ْ

 ( فينتقل إىل )مفاعيلي(.السابع الساكن من )مفاعىلىت( فيصَت )مفاعٍلتي 

  علل وأقسامها :ـفي ال

يطرأ على تفعيلة العركض أك الضرب. كيعترب األسباب تغيَت كل  :ىي تعريفها علةـال

كاألكتاد على حٌد السواء، كإذا كرد ىذا التغيَت يف أكؿ بيت من القصيدة التـز يف صبيع 

 أبياهتا. 



ِْ 

 

 تسمى بالزيادة كاألخرل تسمى بالنقص.إحدامها  ِّقٌسمت العلل إىل نوعُت: كعلى ىذه

كيكوف ذلك بزيادة حرؼ كاحد أك حرفُت يف بعض األضرب، كىي ثالثة  زيادة: ـعلل ال
 كما يلي:

 :كيدخل يف البحور التالية ،على ما آخره كتد رلموع كاحدالتذييل: ىو زيادة حرؼ  (ُ

 .ادلتدارؾ فتصَت فاعلن فاعالف 

 .الكامل فتصَت متفاعلن متفاعالف 

 .رلزكء البسيط فتصَت مستفعلن مستفعالف 

كيدخل يف البحور  ،الًتفيل: ىو زيادة سبب خفيف على ما أخره كتد رلموع (ِ

 :التالية

 .ادلتدارؾ فتصَت فاعلن فاعالتن 

 .الكامل فتصَت متفاعلن متفاعالتن 

، كذلك يكوف يف حبر آخره سبب خفيف التسبيغ: ىو زيادة حرؼ ساكن على ما (ّ

 .فيو تتحوؿ فاعالتن إىل فاعالتافكاحد ىو الرمل، ك 

كتكوف ىذه العلل بنقصاف حرؼ أك أكثر من العركض كالضرب أك  33نقص:ـلاعلل ـال

 إحدامها، كأحيانا ال يرد البحر إال هبذا النقصاف كما يف الوافر.

 ، كيدخل يف:لةيإسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعاحلذؼ: ىو  (ُ

                                                           
  .ُْ، ص. َُِٖ/َُِٕالودم، سنة زلاضرات يف علم العركض كالقافية، ضبزة بوخزنة، 32
 .ّْ-ُْنفس ادلرجع، ص. ّّ



ِٓ 

 

 فػىٍعل بتحريك العُت كسكوف الالـ. فعولن فتصَت بعد احلذؼ فعو كتنقل إىل 

 .مفاعيلن فتصَت بعد احلذؼ مفاعي كتنقل إىل فعولن أك مفاعٍل بسكوف الالـ 

 .فاعالتن فتصَت بعد احلذؼ فاعال كتنقل إىل فاعلن 

 ، كذلك يكوف يف:القطع: ىو حذؼ ساكن الوتد اجملموع كإسكاف ما قبلو (ِ

 إىل فعلن بسكوف العُت. فاعلن فتصَت بعد القطع فاعل بسكوف الالـ كتنقل 

 .مستفعلن فتصَت بعد القطع مستفعل بسكوف الالـ كتنقل إىل مفعولن 

 .متفاعلن فتصَت بعد القطع متفاعل بسكوف الالـ كتنقل إىل فعالتن 

ىو اجتماع احلذؼ مع العصب، حنو مفاعلت ربذؼ منها "تن" كتسٌكن  القٍطف: (ّ

 .المها فتصَت ميفىاعىٍل كتنقل إىل فعولن

 ما قبلو. كذلك يكوف يف:اخلفيف كإسكاف ساكن السبب حذؼ ر: ىو القص (ْ
 .فعولن فتصَت بعد القصر فعوؿ بسكوف الالـ 

 .فاعالتن فتصَت بعد القصر فاعالت كتنقل إىل فاعالف 

 .مستفع لن فتصَت بعد القصر مستفع ؿ كتنقل إىل مفعولن 

 بًت: ىو اجتماع القطع من احلذؼ، كذلك يكوف يف:ال (ٓ
  فباحلذؼ الذم ىو إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة تصَت فعولن فعولن

فعو كبالقطع الذم ىو حذؼ ساكن الوتد اجملموع كإسكاف ما قبلو تصَت فعو 

 فع بسكوف العُت.

 .فاعالتن فباحلذؼ تصَت فاعال كبالقطع تصَت فاعل بسكوف الالـ 



ِٔ 

 

يف متفاعلن: فتصَت  موع من آخر التفعيلة، كيكوفحذؼ الوتد اجملىو احلىذىذي:  (ٔ

 باحلذذ متفا كتنقل إىل فاعلن بتحريك العُت كىذا خاص ببحر الكامل.

فركؽ من آخر التفعيلة، كيكوف يف مفعوالت كبالصلم ىو حذؼ الوتد ادلالصلم:   (ٕ

 .تصَت مفعو كتنقل إىل فعلن بسكوف العُت، كىذا خاص ببحر السريع

عوالت، بضم التاء، فتصَت إسكاف السابع ادلتحرؾ، كيكوف يف مفالوقف: ىو  (ٖ

 بالوقف مفعوالت بسكوف التاء.

السابع ادلتحرؾ. كيكوف كذلك يف مفعوالت فتصَت بالكسف الكسف: ىو حذؼ  (ٗ

 مفعوال كتنقل إىل مفعولن.

  زحافــال مجرى الجارية عللـال

، عدـ يف الزحاؼ صفة تأخذ اليت العلل ىي تلك جيب على  مل عرضت فإذا اللزـك

يف  يقع مل كثَتة أغلبها العلل كتلك .كالعود اىل األصل تركها لو جاز بل التزامها، الشاعر

ىذه  القليل. من أقل من يف إال تصادفك ال كىي .غَتا مقبوؿ نادرا إال العريب الشعر

 ّْالعلل:

من البيت،  األكؿ الشطر صدر يف أحرؼ أربعة إىل حرؼ زيادة كىو )بالزام(اخلـز  .ُ

من  كبأكثر أكؿ الصدر يف أربعة من بأكثر كشذ العجز أكؿ حرفُت يف أك أك حرؼ

  :قوؿ الشاعر حبرؼ األكؿ الشطر يف العجز. مثالو أكؿ يف حرفُت

                                                           
 .ّّ-ُّـ، ص. ُٔٗٗ سنة بَتكت، عامل الكتاب،ىدل سبيل إىل علمي اخلليل العركض كالقافية، أزلمود مصطفى، ّْ



ِٕ 

 

 ميزٌمل جبىادو  يف أناس كبَتا كدقو  #  ككأٌف )ثبَتا( يف أفانُت

 .الواك قبلها كزيدت فعوؿ كزهنا )كأف(فكلمة 

 قولو: حبرفُت كمثالو

 األبواب ديكينى  كىتػيٍغلىقي  /أجفىى إنٍت #  سامة بنً  ناجيةى  ٍبن مىطىر يا

 )يا(لفظ  قبلها متفاعلن. كزيد كزهنا )نا مطر بن( فقولو

 :قولو بثاللثة مثالو

 كللغىدرً  لًلميٍنكىرات إمامىهيمو  # عٍزىم بعد أسلىموا لقىوـو  عىجٍبتي  لقىدٍ 

قبل  زيد )لقد(كلفظ  فعوؿ((كزف  على كىي عجبت كلمة البيت يف ادلوزكف فأكؿ

 .ذلك

  قولو: أحرؼ بأربعة كمثاللو

 فإف ادلوت ال قيكا للموًت # حيازديك أشدد

 قبلها أشدد ككلمة مفاعيل، كزف كلمة )حيازًن( على البيت يف ادلوزكف فأكؿ

 :قولو حبرؼ العجز يف اخلـز كمثاؿ

 علم ما مٍت اجلاىل كيعلمي  # رائبه  مٍتى  رىابك كلىما

 .زائدة كالواك فاعالتن، ككزنو )اجلا الثاين )يعلم الشطر من ادلوزكف فأكؿ

 :طرفة قوؿ حبرفُت كمثالو

 عدىمو ميعدمنا يضير ال إذٍ  # نقاتليكم إذٍ  تكركفى  ىل
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منو )تذكركف( ككزهنا  ادلوزكف كأكؿ ىل، بلفظ صدره أكؿ يف مرتُت خـز البيت فهذا

ككرهنا  اليضٌر((منو  ادلوزكف كأكؿ )إذ(ب  العجز أكؿ يف أيضا كخـز فاعالت،

 .فاعالت

أكؿ  اجملموع يف الوتد أكؿ إسقاط على العاـ بادلعٌت يطلق إسم كىو بالراء( (اخلـر  .ِ

ادلبدكءة  يف التفاعيل إال يكوف كال موقعو، حبسب أمساؤه كزبتلف البيت.  من شطر

 مع علة جيتمع أك كحده يقع فيها كقد مفاعلت، مفاعيلن، فعولن، :كىي رلموع بوتد

 .أخرل

 :فعولن ففي
 .ثلم أك خـر فهو ًفٍعلينٍ  إىل كحولت عيولينٍ  فصارت كحده دخل إف أ.

 .كاجلزء أمث ثـر فهو إىل ًفٍعلي  كحولت عيوؿي  فصارت القبض مع دخلها ب. كإف

 :صور ثالث لو مفاعيلن كيف

ـز فهو مفعولن إىل كربوؿ فاعيلن فصارت كحده دخلها إف أ.  .فحسب خى

 .أشًت ذاؾ إذ كاجلزء شىًٍت، فهو فاعلن فصارت القبض مع دخلها كإف ب.

إذ  خىرب كاجلزء فهو مفعوؿ إىل كربوؿ فلعيل فصارت الكف مع دخلها كإف ج.

 .أخرب ذاؾ

 :صور أربع لو مفاعلت كيف

ذاؾ  إذ كاجلزء عضب.  فهو إىل مفتعلن كربوؿ فاعلت فصارت كحده دخلها إف . أ

 .)غَته من اجلزء مع سالمة اخلـر غَت  آخر بإسم مسي أنو ىنا كيالحظ(أعضب 
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قىٍصمه كاجلزء  فهو مفعولن إىل كربوؿ فاعلت فصارت العضب مع دخلها كإف . ب

 .أقصم

ذاؾ  كاجلزء إذ جم فهو فاعلن إىل كربوؿ فاعت فصارت العقل مع دخلها كإف  ج.

 .أجم

اخلامس، فصارت  إسكاف مع السابع حذؼ كىو النقص، مع دخلها كإف د.

 .أعقص ذاؾ إذ كاجلزء عىٍقص فهو مفعوؿ إىل كربوؿ فاعلت

 ّٓ:كمها كتقبالف العريب الشعر يف تكثراف علتاف العلل ىذه من كلكن

عينها فتصَت  ربذؼ فاعالتن مثل اجملموع. الوتد أكؿ حذؼ كىو التشعيث: . أ

 .إىل فعلن كربوؿ فالن تصَت فاعلن مفعولن. كمثل إىل كربوؿ فاالتن

 .فعىل كربوؿ إىل فػىعيوٍ  فعولن كبوه تصَت النقص علل يف مربك الذم احلذؽ: كىو . ب

اليت  البحور عن للكالـ تعرض حُت العلتُت ىاتُت أمر لك كسينكشف

 .تدخالهنا

 علةـزحاف الجاري مجرى الـال

كىو بعض أنواع الزحاؼ الداخل على تفعيلة العركض كالضرب. كقد مسي الزحاؼ 

اجلارم رلرل العلة ألنو يلتـز يف أبيات القصيدة إذا كرد يف أكؿ البيت فيها. كىذه األنواع 

                                                           
 .ّْنفس ادلرجع، ص. ّٓ
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أنواع،  ُِيف القبض كاخلْب كالعصب كالضمار كالطي كاخلبل. كىذه الزحاؼ مكوف من 

 ّٔكىي:

 ككذلك يف ضربو فيصبح الوزف : القبض يف عركض الطويل .ُ

 مفاعلن# فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلنفعولن مفاعيلن فعولن 

 اخلْب يف بعض أنواع ادلديد )دبصاحبة احلذؼ( .ِ

 فعلن# فاعالتن فاعلن  فعلنفاعالتن فاعلن 

 اخلْب يف بعض أنواع البسيط فيصبح الوزف: .ّ

 فعلن# مستفعلن فاعلن مستفعلن  فعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن 

 العصب يف نوع من ضرب الوافر اجملزكء، فيصبخ الوزف: .ْ

 مفاعيلت# مفاعلت  مفاعيلتمفاعلت 

 .متافعلن إىل متفااإلضمار يف بعض أنواع الكامل )دبصاحبة اخلذؼ( فتصَت  .ٓ

فينتقل  مفعالإىل  مفعوالتالطي يف بعض أنواع السريع )دبصاحبة الكسف( فتصَت  .ٔ

 .فاعلنىل إ

فينتقل  معالإىل  مفعوالتاخلبل يف بعض أنواع السريع )دبصاحبة الكسف( فتصَت  .ٕ

 .فعلنإىل 

 .فتعلنإىل م مستعلنإىل  مستفعلنالطي يف بعض أنواع ادلنسرح فتصَت  .ٖ

                                                           
سورابايا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية "سونن أمبيا" سورابايا، علم العركض كالقافية، الدكتوراندكس احلاج مسعى ضبيد ادلاجسًت، ّٔ

 .ُُٔ-ُٕٓ، ص. ََِْسنة 
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 اخلْب يف بعض األنواع من رلزكء اخلفيف )دبصاحبة القصر(  .ٗ

 فعولن# فاعالتن  فعولنفاعالتن 

 ادلقتضب كضرهباالطي يف عركض  .َُ

 مفتعلن# مفعوالت  مفتعلنمفعوالت 

 .فعالتنإىل  فاعلناخلْب يف بعض أنواع ادلتدارؾ )دبصاحبة الًتفيل( فتصَت  .ُُ

 .مفاعيلإىل  مفاعيلنالكف يف بعض أنواع اذلزج فتصَت  .ُِ

 نابغة الذبياني وشعرهـسيرة ال . ب

 نابغة الذبيانيـسيرة ال .1

ذبياف، كمل يذكر التاريخ عاـ مولده، كادلعلومات  نسبو كمولده: كلد النابغة يف قبيلة بٍت

حوؿ فًتة طفولتو كشبابو ضئيلة حبيث ال ديكننا معها أف ننتهي إىل رأل كاضح هبذا 

أف النابغة كاف من أشرؼ ذبياف، ككاف يكٌت  صدد، كلكن الذم نستطيع أف نقولو.ال

ا كاف يقلب بالنابغة، كهبذ بأيب أمامة كأيب سبتمة كمها إبنتاه. على عادة العرب آنذاؾ، كم

اللقب اشتهر. أما سبب ىذا اللقب الذم تقلب بو كثَت من الشعراء ادلخضرمُت مسلمُت 

أمثاؿ النابغة اجلعدم كالنابغة الشسباين كالنابغة التغلّب. فردبا يعود لقولو يف بعض شعره 

أف يهًت  "فقد نبغت لنا منهم شؤكف" أك ألنو قاؿ الشعر بعد أف كربت سنو كمات قبل

 ّٕكيذىب. أك لنبوغو يف نظم الشعر كتفوقو على أقرانو فيو.

                                                           
  .ْ-ّـ، ص. ُٔٗٗ-قُُْٔ سنة لبناف، دار الكتب العلمية،-بَتكتديواف النابغة الذبياين، عباس عبد الساتر، ّٕ
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النابغة امسو زياد بن معاكية بن ضباب جناب بن ير بوع بن غيط بن مرة بن عوؼ 

بن سعد بن ذبياف بن بغيض بن ريث بن غطفاف بن سعد بن قيس بن عيالف بن مضر. 

 ّٖكيكٍت أبا أمامة.

: النابغة ىو أبو أمامة زًياد بن معاكية، كلقب بالنابغة ألنو مل يقل الشعر نشأتو كحياتو

حىت احتنك، مث فجىء الناس بشعر بٌذ بو الشعراء، ككاف لو منو مادة ال تنقطع فشبهوه 

بادلاء النابغ. كىو أحد سىرىاًة بٌت ذبياف كمن ذكل مثالتهم، كلكن تكسبو بالشعر غض من 

تصل بالنعماف بن ادلنذر فاستخلصو إليو كأسبغ نعمتو عليو حىت قدره كطأطأ من إشرافو. ا

 أكل كشرب يف آنية الذىب كالفضة من جوائزه. 

كما زاؿ النابغة يتبٌسط على النعيم، كيػىتػىفىيَّأي ظالؿ اخلفض، حىت درج بالنميمة بينهما 

ت بعض حساده متذرعُت إىل الوشاية بقصيدتو يف كصف ادلتجردة زكج النعماف. فوقػىرى 

السعاية يف نفسك ادللك فتوعده، فنجا الشاعر بنفسو إىل الشاـ كالذ بعمرك بن احلارث 

األصغر الغساىن، فنزؿ منو يف جانب مريع كأمن شامل، فزاد ذلك يف حقد النعماف عليو 

اللتجائو إىل أعدائو كمنافسيو. كما زاؿ النابغة عند بٌت غسَّاف يصلهم بالدر كيصلونو 

أف النعماف عليل، فرجع يطلب الشفاعة إليو، كيرجو الرباءة عنده،  بالذىب حىت بلغو

إلعتذار، فاستلَّت ما يف نفس مقدما بُت يديو مع شفيعيو تلك القصائد اخلالدة يف ا

                                                           
ـ، ُِٗٗ-قُُِْلبناف، دار الكتب العلمية، سنة -بَتكت الطبعة الثاين، -األغاين اجلزء احلادم عشرأليب الفرج األصفهاين، ّٖ

 . ٓص.
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ك كأحلَّتو منو يف ادلكاف األكؿ، كبقي يف حاؿ حسنة حىت أرعشو الًكرب كقيده اذلرـى لادل

 ّٗالثامنة عشرة قبل اذلجرة.كسئم احلياة. ككانت كفاتو يف السنة 

 نابغة الذبيانيـشعر ال .2

النابغة أحد فحوؿ الشعراء الثالثة الذين اليشقُّ غبارىم، كال تلحق آثارىم، كىم 

كديتاز النابغة عن صاحبيو بأنو أحسنهم ديباجة شعر كأكثرىم امرؤ القيس كىو كزىَت. 

ذلك ظاىر يف كل أقوالو ركنق كالـ كأجزذلم بيتا، فكاف شعره كالـ ليس فيو تكلف، ك 

 َْحىت جرل كثَت منها رلرل األمثاؿ، كإقتبس الشعراء كثَتا من أقوالو.

أكثر أىل البصر بالشعر على أف النابغة الذبياين من فحوؿ الطبقة األكىل -شعره

اجلاىلية، بل جعل بعضهم شعره غاية ادلدل الذم بلغو الشعر اجلاىلى من اجلماؿ كحسن 

الكثَت من الركاة يف اصحاب ادلعلقات. كديتاز شعره برشاقة اللفظ، ككضوح الركنق، كيعده 

ادلعٌت، كحسن النظم، كقلة التكاؼ، حىت عٌد عند ادلرققُت من الشعراء كجرير أنو أشعر 

شعراء اجلاىلية. كأغراه تكتبو بالشعر أف يفٌت يف ضركب ادلدح كاإلستقصاء حىت مدح 

 بالشيئ كضده.

                                                           
، ص. َٖٖٓٗٗ-َّّٓٗٗ سنة القاىرة، دار هنضة مصر للطبع كالنشر،-الفجالة تاريخ األداب العريب،أضبد حسن الزيات، ّٗ

ْٗ-َٓ.   
  .ُِٕ. ، صَُِِسنة  ،مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة، ىنداكم تاريخ آداب اللغة العريب،جرجي زيداف، َْ
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ىل النابغة كيريد بقتلو، فهرب النابغة إىل ملوؾ غٌساف حُت غضب النعماف إ

ادلنافسُت للمناذرة يف ملك العرب، فمدح عمركبن احلارث األصغر كأخاه النعماف، غَت أف 

  ُْقدًن صحبتو للنعماف، كحسن صنيع النعماف عنده.

ديدح عمرك بن احلارث األصغر ابن احلارث األعرج ابن احلارث األكرب ابن أيب مشر، 

 ُِْت ىرب إىل الشاـ كنزؿ بو :ح

 أَُمْيَمَة نَاِصبِ 

ةى نىاًصًب،ذًلىمٍّ، ًكًلٍيًٍتٍ   كىلىٍيلو أيقىا ًسٍيًو، بىًطٍيًء اٍلكىوىاًكبً    #  يىا أيمىٍيمى

 كىلىٍيسى الًَّذٍم يػىٍرعىى النُّجيٍوـى بًآًئبً  # تىطىاكىؿى حىىتَّ قػيٍلتي لىٍيسى دبينػٍقىضو 

وً كىصىٍدرو أىرىاحى   تىضىاعىفى ًفٍيًو احلٍيٍزفي ًمٍن كيِل جىاًنبً  #  اللٍَّيلي عىاًزبى مهِى

ةو  اًت عىقىاًربً  #  عىلىيَّ ًلعىٍمروك نًعمىةه، بػىٍعدى نًٍعمى  ًلوىاًلًدًه، لىٍيسىٍت ًبذى

ننا غىيػٍرى ًذٍم مىثٍػنىًويَّةو، ًيػٍ  كىالى ًعٍلمى، ًإالَّ حيٍسني ظىنٍّ ًبصىاًحبً  #  حىلىٍفتي ديى

،لى  اءى، الًَّذٍم ًعٍندى حىاًربً  #  ًئٍن كىافى لًٍلقىربىٍيًن : قػىرٍبو جًبًلَّقو  كىقػىرٍبو ًبصىٍيدى

ِيًد قػىٍوًمًو    لىيػىٍلتىًمسىٍن بًاجلٍىٍيًش دىارى اٍلميحىاًربً  # كىلًٍلحىاًرًث اجلٍىٍفًٍتَّ، سى

تىاًئبي ًمٍن غى  # كىثًٍقتي لىوي بًالنٍَّصًر،ًإٍذ ًقٍيلى قىٍدغىزىتٍ  ري أىشىاًئبً كى  سَّافى، غىيػٍ

 أيكلًئكى قػىٍوـه، بىٍأسيهيٍم غىيػٍري كىاًذبً  # بػىنػيٍو عىِمًو دينٍػيىا، كىعىٍمريك ٍبني عىاًمرو،

                                                           
مصر، مطبعة ادلعارؼ، سنة -الفجالةالوسيط يف األدب العريب كتارخيو، الشيخ اضبد اإلسكندرم ك شيخ مصطفى عناين، ُْ

 .ِٓـ، ص. ُُٗٗ-قُّّٕ
  .ُّ-ٗـ، ص. ُّٔٗق/ ُّّٖ سنة بَتكت،ديواف النابغة الذبياين، كـر البستاىن، ِْ
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 عىصىاًئبي طىٍَتو، تػىٍهتىًدٍم بًعىصىاًئبً  # ًإذىا مىا غىزىٍكا بًاجلٍىٍيًش، حىلَّقى فػىٍوقػىهيمٍ 

نػىهيٍم، حىىتَّ ييًغٍرفى ميغىارىىيمٍ   ًمنى الضَّارًيىاًت، بًالِدمىاًء، الدَّكىاًربً  # ييصىاًحبػٍ

 جيليٍوسى الشُّيػيٍوًخ يفٍ ثًيىاًب اٍلمرىاًنبً  # تػىرىاىينَّ خىٍلفى اٍلقىٍوـً خيٍزرنا عييػيٍونػيهىا،

لىوي،  ًإذىا مىا اٍلتػىقىى اجلٍىٍمعىاًف، أىكَّؿي غىاًلبً  #  جىوىاًنحى، قىٍد أىيٍػقىنَّ أىفَّ قىًبيػٍ

 ًإذىا عيِرضى اخلٍىِطيُّ فػىٍوؽى اٍلكىوىاًثبً  #  ًهٍم عىادىةه قىٍد عىرىفٍػنػىهىا،ذلىينَّ عىلىيٍ 

،  هًبًنَّ كيليٍوـه بػىٍُتى دىاـو كىجىاًلبً  # عىلىى عىارًفىاتو لًلطَّعىاًف، عىوىاًبسو

 اٍلمىصىاًعبً  ًإىلى اٍلمىٍوًت، ًإٍرقىاؿى اجلًٍمىاؿً  # ًإذىا اٍستػيٍنزًليٍوا عىنػٍهينَّ ًلطٍَّعًن أىٍرقػىليٍوا،

نػىهيٍم، ًنيَّةى بػىيػٍ ، رًقىاؽي اٍلمىضىاًربً  #  فػىهيٍم يػىتىسىاقػىٍوفى اٍلمى  بًأىٍيًدٍيًهمي بًٍيضه

نػى   كىيػىٍتبػىعىهىا ًمنػٍهيٍم فػىرىاشي احلٍىوىاًجبً  # هىا كيلُّ قػىٍونىسو يىًطيػٍري فيضىاضنا بػىيػٍ

رى أىفَّ سييػيٍوفػىهيٍم، تىاًئبً هًبًنَّ  # كىالى عىٍيبى ًفٍيًهٍم غىيػٍ  فػيليٍوؿه ًمٍن ًقرىاًع اٍلكى

ًلٍيمىةو،  ًإىلى اٍليػىٍوـً قىٍد جيِرٍبنى كيلَّ التَّجىاًربً  #  تػيويرٍَّثنى ًمٍن أىٍزمىاًف يػىٍوـً حى

 كىتػيٍوًقدي بًالصُّفَّاًح نىارى احلٍيبىاًحبً  # تػىقيدُّ السَّليٍوًقيَّ اٍلميضىاعىفى نىٍسجيوي، 

ـى  ًإيٍػزىاًغ اٍلمىخىاًض الضَّوىاًربً  # عىٍن سىًكنىاتًًو،ًبضىٍربو ييزًٍيلي اذٍلىا  كىطىٍعنو كى

رىىيٍم، ا اهللي غىيػٍ ري عىوىاًزبً  # ذلىيٍم ًشٍيمىةه، ملٍى يػيٍعًطهى ـي غىيػٍ  ًمنى اجلٍيٍوًد، كىاأٍلىٍحالى



ّٔ 

 

ٰلًو، كىًديٍػنػيهيٍم، رى اٍلعىوىاقً  #  زلىىلَّتػيهيٍم ذىاتي اإٍلً ا يػىٍرجيٍوفى غىيػٍ  بً قىًوًٍنه، فىمى

 حييىيػٍَّوفى بًالرَّحٍيىاًف يػىٍوـى السَّبىاًسبً  # حيجيزىاتػيهيٍم،رًقىاؽي النِػعىاًؿ، طىِيبه 

نػىهيمٍ  ًئًد بػىيػٍ  كىأىٍكًسيىةي اأٍلىٍضرًٍيًج فػىٍوؽى اٍلمىشىاًجبً  #  ربيىيِػٍيًهمي بًٍيضي اٍلوىالى

ايىصيٍونػيٍوفى أى  نىاًكبً خًبىاًلصىًة اأٍلى  # ٍجسىادنا قىًددٍينا نىًعٍيميهى  ٍردىاًف خيٍضًر اٍلمى

هي  شىرَّ بػىٍعدى ًزبً  #  كىالى حيىًٍسبػيٍوفى اخلٍىيػٍرى الى  كىالى حيىًٍسبػيٍوفى الشَّرَّ ضىٍربىةى الى

ًحقنا بػىٍوتي هًبىا غىسَّافى ًإذٍكيٍنتي الى اًىّبٍ  # حى  بًقىٍوًمٍي كىًإٍذ أىٍعيىٍت عىلىيَّ مىذى


