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 الفصل الرابع

 لب البحث

يف ىذا الفصل ستبحث الباحثة نتائج من حتليلها عن التغيريات األوزان العروضية يف شعر 

"، وشرحت الباحثة البيانات البحث من أسئلة البحث أميمة ناصبياىن حتت املوضوع "النابغة الذب

 اليت تصيغ يف الفصل األول.

 " للنابغة الذبيانىناصب أميمةالبحث األول: الوزن العروضية في شعر" . أ

أميمة لوزن العروضي يف شعر "يف ىذا البحث تريد الباحثة أن تعرض البيانات وحتليلها 

 بيتا يف املبحث اآليت: 99" للنابغة الذبياين اليت تتكون من ناصب

 ِكِلْيِِنْ ِِلَمٍّ، يَا أَُمْيَمَة نَاِصِب،  #  َولَْيٍل أُقَا ِسْيِو، َبِطْيِئ اْلَكَواِكبِ  .1

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

 )ِكِلْيِِنْ ِِلَْمِمْن، يَا أَُمْيَمَة نَاِصِبْ،  #  َولَْيِلْن أُقَا ِسْيِهْي، َبِطْيِئْلَكَواِكِبْ(

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o// /o//o #  //o/o //o/o/o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن()فُػعُ  ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  ْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 َولَْيٍل أُقَا ِسْيِو، َبِطْيِئ اْلَكَواِكبِ  ِكِلْيِِنْ ِِلَمٍّ، يَا أَُمْيَمَة نَاِصِب، البيت
الكتابة 

 العروضية
 َولَْيِلْن أُقَا ِسْيِهْي، َبِطْيِئْلَكَواِكِبْ   ِِلَْمِمْن، يَا أَُمْيَمَة نَاِصِبْ،  ِكِلْيِِنْ 

َيا/  ِكِلْيِِنْ/ التقطيع  َكَواِكِبْ  أُقَا ِسْيِهْي/ َبِطْيِئْل/ َولَْيِلْن/  نَاِصِبْ، َة أَُمْيَم/    ِِلَْمِمنػْ
 o/o //o/o/o //o// /o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o// الرمز

ُلْن   فُػُعْوُلْن    التفعيلة ُلْن    فُػُعْوُلْن   فُػُعْوُل  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُلْن  َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
َقٍض  #  َولَْيَس الىِذْي يَػْرَعى النُُّجْوَم بِآِئبِ  .9  َتطَاَوَل َحَّتى قُػْلُت لَْيَس ِبُنػْ

 عروضية : فتكتب الباحثة بكتابة

ُنُجْوَم بَِئاِئِبْ( َقِضْن  #  َولَْيَسْلَلِذْي يَػْرَعنػْ  )َتطَاَوَل َحْتََّت قُػْلُت لَْيَس ِبُنػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o// /o/o/o //o// /o//  o#  //o/o //o/o/o //o// /o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُل مَ  ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن()فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ  َفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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َقٍض  البيت  َولَْيَس الىِذْي يَػْرَعى النُُّجْوَم بِآِئبِ  َتطَاَوَل َحَّتى قُػْلُت لَْيَس ِبُنػْ
الكتابة 

 العروضية
ُنُجْوَم بَِئاِئِبْ  نْ َتطَاَوَل َحْتََّت قُػْلُت لَْيَس ِبُنػَْقضِ   َولَْيَسْلَلِذْي يَػْرَعنػْ

َقِضنْ   /ََلَْتََّت ُقلْ  َتطَاَو/ التقطيع  بَِئاِئِبْ  ُُنُْوَم/  َلِذْي يَػْرَعْن/ َولَْيَسْل/ تُػَلْيَس/ ِبُنػْ
 o//  /o/o/o //o// /o//o //o/o //o/o/o  //o// /o//o// الرمز

ُلْن  فػُ  التفعيلة ُلْن   فُػُعْوُل  َمَفاِعُلنْ   َمَفاِعُلنْ    ُعْولُ فُػُعْوُل   َمَفاِعيػْ  فُػُعْوُلْن   َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 

 َوَصْدٍر أَرَاَح اللىْيُل َعاِزَب ِنِِّو  #  َتَضاَعَف ِفْيِو اَْلُْزُن ِمْن ُكلِّ َجاِنبِ  .3

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

 #  َتَضاَعَف ِفْيِهْلُحْزُن ِمْن ُكْلِل َجاِنِبْ(  )َوَصْدرِْن أَرَاَحْلَلْيُل َعاِزَب َِنِْمِهيْ 

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o// /o//o  //  #o// /o/o/o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن مَ  ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ  َفاِعُلْن()فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 َتَضاَعَف ِفْيِو اَْلُْزُن ِمْن ُكلِّ َجاِنبِ  َوَصْدٍر أَرَاَح اللىْيُل َعاِزَب ِنِّوِ  البيت
الكتابة 

 العروضية
 َتَضاَعَف ِفْيِهْلُحْزُن ِمْن ُكْلِل َجاِنِبْ  َوَصْدرِْن أَرَاَحْلَلْيُل َعاِزَب َِنِْمِهيْ 

 ِِلَاِنِبْ  َتَضاَع/ َفِفْيِهْلُحْز /ُُنِْنُكْل/  بَػَهْمِمِهيْ   لَُعاِز/  أَرَاَحْلَلْي/ َوَصْدرِْن/ التقطيع
 o/o  //o/o/o //o// /o//o //o//  /o/o/o //o/o //o//o// الرمز

ُلْن     فُػُعْوُلْن   التفعيلة لُ   فُػُعْوُل  فُػُعْوُل  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  ْن   فُػُعْوُلْن  َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 

 َعَليى ِلَعْمرٍو نِعَمٌة، بَػْعَد نِْعَمٍة  #  ِلَواِلِدِه، لَْيَسْت ِبَذاِت َعَقاِربِ  .4

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

، بَػْعَد نِْعَمُِتْ  #  ِلَواِلِدِىْي، لَْيَسْت ِبَذاِت َعَقاِرِبْ   ()َعَلْيَي ِلَعْمرِْن نِعَمُُتْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o// /o/o/o //o/o //o//o  //  #o// /o/o/o //o// /o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ  )فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 ِلَواِلِدِه، لَْيَسْت ِبَذاِت َعَقاِربِ  َعَليى ِلَعْمرٍو نِعَمٌة، بَػْعَد نِْعَمةٍ  لبيتا
الكتابة 

 العروضية
، بَػْعَد نِْعَمُِتْ   ِلَواِلِدِىْي، لَْيَسْت ِبَذاِت َعَقاِرِبْ  َعَلْيَي ِلَعْمرِْن نِْعَمُُتْ

َلْيَسْت/ ِبَذاِت/ َعَقاِرِبْ  َمُِتْ َدنِعْ    َمتُػْنَبْع/ َعَلْيَي/ ِلَعْمرِنِْنْع/  التقطيع  ِلَواِل/ ِدِىيػْ
 o// /o/o/o //o/o //o//o //o// /o/o/o //o//  /o//o// الرمز

ُلْن   فُػُعْوُلْن   فُػُعْوُل  التفعيلة ُلْن   َمَفاِعُلنْ   َمَفاِعيػْ  فُػُعْوُل   َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُل  َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
ًنا .5 َر ِذْي َمثْػَنِويىٍة،  #  َواَل ِعْلَم، ِإالى ُحْسُن َظنٍّ ِبَصاِحبِ  َحَلْفُت ََيِيػْ  َغيػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

،  #  َوالَ ِعْلَم، إِْلََل ُحْسُن ظَْنِنْن ِبَصاِحِبْ( َر ِذْي َمثْػَنِويْػَيُِتْ َنْن َغيػْ  )َحَلْفُت ََيِيػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o// /o/o/o //o/o //o//o  //  #o/o //o/o/o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  )فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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َر ِذْي َمثْػَنوِ  البيت ًنا َغيػْ  َوالَ ِعْلَم، ِإالى ُحْسُن َظنٍّ ِبَصاِحبِ  يىٍة،َحَلْفُت ََيِيػْ
الكتابة 

 العروضية
، َر ِذْي َمثْػَنِويْػَيُِتْ َنْن َغيػْ  َوالَ ِعْلَم، إِْلََلُحْسُن ظَْنِنْن ِبَصاِحِبْ  َحَلْفُت ََيِيػْ

َغْي/ َحَلْفُت/ التقطيع نَػنػْ ،  ََيِيػْ  ِبَصاِحِبْ   نُظَْنِنْن/ /َمِإْلََلُحسْ  َوالَ ِعْل/ َرِذَْيَْث/ نَِويْػَيُِتْ
 o / //o/o/o //o/o //o//o //o/o  //o/o/o //o/o //o//o// الرمز

ُلْن    فُػُعْولُ   التفعيلة ُلْن   فُػُعْوُلْن    فُػُعْوُلنْ    َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُلْن   َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ   َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 

 ِِبِلىٍق،  #  َوقَػرْبٍ ِبَصْيَداَء، الىِذْي ِعْنَد َحاِربِ  لَِئْن َكاَن لِْلَقربَْيِن : قَػرْبٍ  .6

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

 )لَِئْن َكاَن لِْلَقربَْيِن : قَػرْبِْن ِِبِْلَلِقْن،  #  َوقَػرْبِْن ِبَصْيَداَء، ْلَلِذْي ِعْنَد َحاِرِبْ(

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o/ o//o//o  #  //o/o //o/o/o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 َوقَػرْبٍ ِبَصْيَداَء، الىِذْي ِعْنَد َحاِربِ  لَِئْن َكاَن لِْلَقربَْيِن : قَػرْبٍ ِِبِلىٍق، البيت
الكتابة 

 العروضية
 َوقَػرْبِْن ِبَصْيَداَء، ْلَلِذْي ِعْنَد َحاِرِبْ  لَِئْن َكاَن لِْلَقربَْيِن : قَػرْبِْن ِِبِْلَلِقْن،  

َرْي/   لَِئْنَكا/ التقطيع  َدَحاِرِبْ   َداَءْل/ َلِذْيِعْن/ِبَصيْ  َوقَػرْبِْن/  ِبِْلَلِقْن،    نَِقرْبِْن/   نَِلْلَقبػْ
 o/ o//o/o/ o//o/o //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o// الرمز

ُلْن  فُػُعْوُلْن    التفعيلة ُلْن    َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلْن    َمَفاِعيػْ  فُػُعْوُلْن  َمَفاِعُلنْ    فُػُعْوُلْن  َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 

 ، َسيِِّد قَػْوِمِو  #  لََيلَتِمَسْن بِاِْلَْيِش َداَر اْلُمَحاِربِ َولِْلَحاِرِث اِلَْْفِِنى  .7

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

 )َولِْلَحارِثِْلَجْفِنْيَي، َسْيِيِد قَػْوِمِهْي  #  لََيلَتِمَسْن بِْلَجْيِش َدارَْلُمَحاِرِبْ(

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o// /o//o  //  #o ///o/o/o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 بِاِْلَْيِش َداَر اْلُمَحاِربِ  لََيلَتِمَسنْ  َولِْلَحاِرِث اِلَْْفِِنى، َسيِِّد قَػْوِموِ  البيت
الكتابة 

 العروضية
 لََيلَتِمَسْن بِْلَجْيِش َداَرْلُمَحاِرِبْ  َولِْلَحارِثِْلَجْفِنْيَي، َسْيِيِد قَػْوِمِهيْ 

 ُُمَاِرِبْ  ِشَداَرْل/ ِمَسْنِبْلَجْي/ لَيَػْلَت/ ِدقَػْوِمِهيْ  َيَسْيِي/  رِثِْلَجْفِِنْ / َولِْلَحا/ التقطيع
 o/o //o/o/o //o / //o//o //o//  /o/o/o //o/o //o//o// زالرم

ُلْن   فُػُعْوُل   فُػُعْوُلْن   التفعيلة ُلْن  فُػُعْوُلْن   فُػُعْوُل    َمَفاِعُلنْ   َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 

ُر َأَشاِئبِ َوثِْقُت َلُو بِالنىْصِر،ِإْذ ِقْيَل َقْدَغَزْت  #  َكَتاِئُب ِمْن َغسى  .8  اَن، َغيػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

ُر َأَشاِئِبْ( َنْصِر،ِإْذ ِقْيَل َقْدَغَزْت  #  َكَتاِئُب ِمْن َغْسَساَن، َغيػْ  )َوثِْقُت َِلُْو بِنػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o// /o/o/o //o/o //o//o  //  #o// /o/o/o //o// /o//o" 

 البيت ما يلي:وأما تفعيلة من ىذا 

ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ  )فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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ُر َأَشاِئبِ  َوثِْقُت َلُو بِالنىْصِر،ِإْذ ِقْيَل َقْدَغَزْت   البيت  َكَتاِئُب ِمْن َغسىاَن، َغيػْ
 الكتابة

 العروضية
َنْصِر،ِإْذ ِقْيَل َقْدَغَزْت   ُر َأَشاِئِبْ  َوثِْقُت َِلُْو بِنػْ  َكَتاِئُب ِمْن َغْسَساَن، َغيػْ

َنْص/ َوثِْقُت/ التقطيع ُر/ َأَشاِئِبْ  َلَقْدَغَزْت    رِِإْذِقْي/  َِلُْوبِنػْ َغْسَسا / نَػَغيػْ  َكَتاِئ/ ُِبِنػْ
 o / //o/o/o //o/o //o//o  //o//  /o/o/o //o// /o//o//  الرمز

ُلْن   فُػُعْوُلْن    فُػُعْولُ    التفعيلة ُلْن   فُػُعْوُل  َمَفاِعُلنْ    َمَفاِعُلنْ   َمَفاِعيػْ  فُػُعْوُل   َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
ُر َكاِذبِ  .9 ِو ُدنْػَيا، َوَعْمُرو ْبُن َعاِمٍر،  #  أُولِئَك قَػْوٌم، بَْأُسُهْم َغيػْ  بَػنُػْو َعمِّ

 باحثة بكتابة عروضية :فتكتب ال

ُر َكاِذِبْ(  )بَػنُػْو َعْمِمِهْي ُدنْػَيا، َوَعْمرُْبُن َعاِمرِْن،  #  أاَُلِئَك قَػْوُمْن، بَْأُسُهْم َغيػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o/o //o//o // #o// /o/o/o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن()فُػُعْوُلْن مَ  ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ  َفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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ِو ُدنْػَيا، َوَعْمُرو ْبُن َعاِمٍر،   البيت ُر َكاِذبِ  بَػنُػْو َعمِّ  أُولِئَك قَػْوٌم، بَْأُسُهْم َغيػْ
الكتابة 

 العروضية
ُر َكاِذِبْ  ْي ُدنْػَيا،َوَعْمرُْبُن َعاِمرِْن،  بَػنُػْو َعْمِمهِ   أاَُلِئَك قَػْوُمْن، بَْأُسُهْم َغيػْ

 ُسُهْمَغْي/ رَُكاِذِبْ   َكَقْوُمْنَبْأ/  أاَُلِئ/ نُػَعاِمرِْن،   َوَعْمُرْب/  ِمِهْيُدنْػَيا،/ بَػنُػْوَعْم/ التقطيع
 o/ o//o/o/ o//o/o //o//o //o / //o/o/o //o/o  //o//o// الرمز

ُلْن    فُػُعْوُلْن   التفعيلة ُلْن   فُػُعْوُل   َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُلْن  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ     فُػُعْوُلنْ   َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
 ِإَذا َما َغَزْوا بِاِْلَْيِش، َحلىَق فَػْوقَػُهْم  #  َعَصاِئُب َطرْيٍ، تَػْهَتِدْي بَِعَصاِئبِ  .11

 عروضية : فتكتب الباحثة بكتابة

 ِإَذا َما َغَزْوا بِْلَجْيِش، َحْلَلَق فَػْوقَػُهْم  #  َعَصاِئُب َطرْيِْن، تَػْهَتِدْي بَِعَصاِئِبْ 

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o// /o//o  //  #o// /o/o/o //o// /o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعوْ  ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن()فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  ُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 َعَصاِئُب َطرْيٍ، تَػْهَتِدْي بَِعَصاِئبِ  ِإَذا َما َغَزْوا بِاِْلَْيِش، َحلىَق فَػْوقَػُهْم   البيت
الكتابة 

 العروضية
 َعَصاِئُب َطرْيِْن، تَػْهَتِدْي ِبَعَصاِئِبْ  َق فَػْوقَػُهْم  ِإَذا َما َغَزْوا بِْلَجْيِش، َحْللَ 

 َعَصاِئِبْ / َتِدْيبِ /   َتوْ َطرْيِنػْ بُ / َعَصائِ  قَػَفْوقَػُهْم   ِشَحْلَل/ َغَزْوبِْلَجْي/  ِإَذاَما/  التقطيع
 o/o //o/o/o  //o / //o//o  //o / //o/o/o //o / //o//o// الرمز

ُلْن     فُػُعْوُلنْ   التفعيلة ُلْن   فُػُعْوُل  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُل     َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُل   َمَفاِعيػْ  َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 

َواِربِ  .11 َماِء، الدى نَػُهْم، َحَّتى يُِغْرَن ُمَغاَرُىْم  #  ِمَن الضىارِيَاِت، بِالدِّ  ُيَصاِحبػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

نَػُهْم، َحْتََّت    يُِغْرَن ُمَغاَرُىْم  #  ِمَنْضَضارِيَاِت، ِبْدِدَماِءْدَدَواِرِبْ ُيَصاِحبػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o// /o//o  //  #o/o //o//o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاعِ   ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن()فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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نَػُهْم، َحَّتى يُِغْرَن ُمَغاَرُىمْ  البيت َواِربِ  ُيَصاِحبػْ َماِء، الدى  ِمَن الضىارِيَاِت، بِالدِّ
الكتابة 

 العروضية
نَػُهْم، َحْتََّت يُِغْرَن ُمَغاَرُىمْ   اِءْدَدَواِرِبْ ِمَنْضَضارِيَاِت، ِبْدِدمَ  ُيَصاِحبػْ

 َدَواِرِبْ    ِدَماِءْد/ ِمَنْضَضا/ رِيَاتِِبْد/  ُمَغاَرُىمْ  يُِغْرَن/ نَػُهْمَحْتََّت/ ُيَصاِحْب/ التقطيع
 o/o  //o/o/o //o// /o//o //o/o  //o//o //o/o //o//o//  الرمز

ُلْن   فُػُعْوُل    التفعيلة  فُػُعْوُلْن   َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلْن    ُلْن  فُػُعوْ   َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُلْن   َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 

 تَػرَاُىنى َخْلَف اْلَقْوِم ُخْزرًا ُعيُػْونُػَها،  #  ُجُلْوَس الشُّيُػْوِخ يفْ ثَِياِب اْلمرَاِنبِ  .19

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

 يُػْوِخ يفْ ثَِيابِْلَمرَاِنِبْ تَػرَاُىْنَن َخْلَفْلَقْوِم ُخْزَرْن ُعيُػْونُػَها،  #  ُجُلْوَسْششُ 

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o/o //o//o // #o/o //o//o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن(  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.ويستخدم 
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 ُجُلْوَس الشُّيُػْوِخ يفْ ثَِياِب اْلمرَاِنبِ  تَػرَاُىنى َخْلَف اْلَقْوِم ُخْزرًا ُعيُػْونُػَها،   البيت
الكتابة 

 العروضية
 ُجُلْوَسْشُشيُػْوِخ يفْ ثَِيابِْلَمرَاِنِبْ  تَػرَاُىْنَن َخْلَفْلَقْوِم ُخْزَرْن ُعيُػْونُػَها،

 َمَراِنِبْ   ثَِياِبْل/ ُجُلْوَسْش/ُشيُػْوِخِفْي/ ُعيُػْونُػَها،   ِِمُْزَرْن/   ََنَْلَفْلَقْو/  رَاُىْن/تػَ  التقطيع
 o/ o//o/o/ o//o/o //o//o  //o/o  //o//o //o/o //o//o// الرمز

ُلْن  فُػُعْوُلْن    التفعيلة  َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُلْن   ْن فُػُعْوُلْن   َمَفاِعلُ    َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُلْن   َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 

َلُو،  #  ِإَذ َما اْلتَػَقى اِلَْْمَعاِن، أَوىُل َغاِلبِ  .13  َجَواِنَح، َقْد أيْػَقنى َأنى قَِبيػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

َلُهْو،  #  ِإَذا َمْلتَػَقىْلَجْمَعاِن، أَْوَولُ   َغاِلِبْ  َجَواِنَح، َقْد أَيْػَقْنَن أَْنَن قَِبيػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o// /o/o/o //o// /o//o // #o/o //o//o //o// /o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 .ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(

  



44 

 

 

َلُو، البيت  ِإَذ َما اْلتَػَقى اِلَْْمَعاِن، أَوىُل َغاِلبِ  َجَواِنَح، َقْد أيْػَقنى َأنى قَِبيػْ
الكتابة 

 العروضية
َلُهْو،  ِإَذا َمْلتَػَقىْلَجْمَعاِن، أَْوَوُل َغاِلِبْ  َجَواِنَح، َقْد أَيْػَقْنَن أَْنَن قَِبيػْ

َلُهْو،نَأَْننَ   َجَواِن/َحَقْدأَيْػَقْن/ التقطيع  نَِأْوَو/ لَُغاِلِبْ  ِإَذاَمْل/ تَػَقىْلَجْمَعا/ / قَِبيػْ
 o//  /o/o/o //o// /o//o //o/o //o//o  //o// /o//o// الرمز

ُلْن    التفعيلة ُلْن  فُػُعْوُل  َمَفاِعُلنْ   َمَفاِعُلنْ   فُػُعْولُ  فُػُعْوُل   َمَفاِعيػْ  فُػُعْوُلْن   َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 

 َعَلْيِهْم َعاَدٌة َقْد َعَرفْػنَػَها،  #  ِإَذا ُعرَِّض اْلَْطِّيُّ فَػْوَؽ اْلَكَواِثبِ  َِلُنى  .14

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

 َِلُْنَن َعَلْيِهْم َعاَدُتْن َقْد َعَرفْػنَػَها،  #  ِإَذا ُعْررَِضْلَخْطِطْيُي فَػْوقَػْلَكَواِثِبْ 

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o// /o/o/o //o/o //o//o  //  #o/o //o//o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  )فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 ِإَذا ُعرَِّض اْلَْطِّيُّ فَػْوَؽ اْلَكَواِثبِ  َرفْػنَػَها،َِلُنى َعَلْيِهْم َعاَدٌة َقْد عَ  البيت
الكتابة 

 العروضية
 ِإَذا ُعْررَِضْلَخْطِطْيُي فَػْوقَػْلَكَواِثِبْ  َِلُْنَن َعَلْيِهْم َعاَدُتْن َقْد َعَرفْػنَػَها،

َقْد/  َِلُْنَن/ َعَلْيِهْمَعا/  التقطيع  َكَواِثِبْ  يُػَفْوَقْل/ /رَِضْلَخْطِطيْ  ِإَذاُعْر/ َعَرفْػنَػَها، َدتُػنػْ
 o// /o/o/o //o/o //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o// الرمز

ُلْن   التفعيلة ُلْن   فُػُعْوُلْن   َمَفاِعُلنْ    فُػُعْوُلنْ   فُػُعْوُل  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُلْن   َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 

 ،  #  ِِبِنى ُكُلْوٌم بَػْْيَ َداٍم َوَجاِلبِ َعَلى َعارِفَاٍت لِلطىَعاِن، َعَواِبسٍ  .15

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

 َعَلى َعارِفَاِتْن ِلْطَطَعاِن، َعَواِبِسْن،  #  ِِبِْنَن ُكُلْوُمْن بَػْْيَ َداِمْن َوَجاِلِبْ 

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o// /o/o/o //o/o //o//o  //  #o/o //o//o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُل َمَفاِعليػْ  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 بِ ِِبِنى ُكُلْوٌم بَػْْيَ َداٍم َوَجالِ  َعَلى َعارِفَاٍت لِلطىَعاِن، َعَواِبٍس،   البيت
الكتابة 

 العروضية
 ِِبِْنَن ُكُلْوُمْن بَػْْيَ َداِمْن َوَجاِلِبْ  َعَلى َعارِفَاِتْن ِلْطَطَعاِن، َعَواِبِسْن،  

 ِِبِْنَن/ُكُلْوُمْنَِبْ/ نََداِمْن/  َوَجاِلِبْ  َعَواِبِسْن،   /َطَعاِن، رِفَاتِْنِلْط/ / َعا َعَلى التقطيع
 o/o  //o/o/ o//o// /o//o //o// /o//o //o/o //o//o// الرمز

ُلْن    فُػُعْوُلْن   التفعيلة ُلْن فُػُعْوُلْن  َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُل  َمَفاِعُلْن    َمَفاِعيػْ  فُػُعْوُل َمَفاِعليػْ
 طويل البحر

 

ُهنى ِلطىْعِن أَْرقَػُلْوا،  #  ِإََل اْلَمْوِت، ِإْرقَاَل اِلَِْماِل الْ  .16  َمَصاِعبِ ِإَذا اْستُػْنزُِلْوا َعنػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

ُهْنَن ِلْططَْعِن أَْرقَػُلْو،  #  إَِلْلَمْوِت، ِإْرقَالَْلِجَمالِْلَمَصاِعِبْ   ِإَذْستُػْنزُِلْو َعنػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o// /o/o/o //o/o //o//o  //  #o/o //o//o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعليػْ  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.

  



44 

 

 

ُهنى ِلطىْعِن أَْرقَػُلْوا،   البيت  ِإََل اْلَمْوِت ِإْرقَاَل اِلَِْماِل اْلَمَصاِعبِ  ِإَذا اْستُػْنزُِلْوا َعنػْ
الكتابة 

 العروضية
ُهْنَن ِلْططَْعِن أَْرقَػُلْو،   إِلَْلَمْوِت، ِإْرقَاَلْلِجَمالِْلَمَصاِعِبْ  ِإَذْستُػْنزُِلْو َعنػْ

/ التقطيع ُهْن/ ِإَذْسُُتْ  ِِجَاِلْل/  َمَصاِعِبْ   تِِإْرقَاَلْل/ إِلَْلَمْو/  نَِأْرقَػُلْو، نَِلْطَطْع/  زُِلْوَعنػْ
 o/ o//o/o/ o//o/o //o//o //o/o //o//o //o/o //o//o// الرمز

ُلْن    فُػُعْوُلْن   التفعيلة ُلْن  فُػُعْوُلْن فُػُعْولُ   َمَفاِعُلْن    فُػُعْوُلْن   َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  ْن  َمَفاِعليػْ
 طويل البحر

 
نَػُهْم،  #  بِأَْيِدْيِهُم بِْيٌض، رِقَاُؽ اْلمَ  .17  َضِربِ فَػُهْم يَػَتَساقَػْوَن اْلَمِنيىَة بَػيػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

نَػُهْم،  #  بِأَْيِدْيِهُم بِْيُضْن، رِقَاقُػْلَمَضاِرِبْ  َيَة بَػيػْ  فَػُهْم يَػَتَساقَػْونَػْلَمِنيػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o// /o/o/o //o// /o//o  //  #o/o //o//o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( )فُػُعْولُ  ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعليػْ  َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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نَػُهْم،   البيت  بِأَْيِدْيِهُم بِْيٌض، رِقَاُؽ اْلَمَضِربِ  فَػُهْم يَػَتَساقَػْوَن اْلَمِنيىَة بَػيػْ
الكتابة 

 العروضية
نَػُهْم،فَػُهْم يَػتَ  َيَة بَػيػْ  بِأَْيِدْيِهُم بِْيُضْن، رِقَاقُػْلَمَضاِرِبْ  َساقَػْونَػْلَمِنيػْ

نَػُهْم،َةَمِنْيَي/   فَػُهْمَي/َتَساقَػْوَنْل/ التقطيع  َمَضاِرِبْ  رِقَاُقْل/   ِِنُْبِيُضْن،/ بِأَْيِدْي/ بَػيػْ
 o ///o/o/o //o// /o//o //o/o  //o//o //o/o  //o//o// الرمز
ُلْن   فُػُعْوُل  َمَفاِعُلْن    يلةالتفع  َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُلْن  َمَفاِعُلْن    فُػُعْوُلْن    فُػُعْوُل  َمَفاِعيػْ

 طويل البحر

 
ُهْم فَػرَاُش اَلََْواِجبِ  .18 نَػَها ُكلُّ قَػْوَنٍس  #  َويَػْتبَػُعَها ِمنػْ ُر ُفَضاًضا بَػيػْ  َيِطيػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

ُر ُفضَ  ُهْم فَػرَاُشْلَحَواِجِبْ َيِطيػْ نَػَها ُكْلُل قَػْوَنِسْن  #  َويَػْتبَػُعَها ِمنػْ  اَضْن بَػيػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o// /o/o/o //o/o //o//o  //  #o// /o//o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْولُ  ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( )فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ  َمَفاِعليػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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نَػَها ُكلُّ قَػْوَنٍس   البيت ُر ُفَضاًض بَػيػْ ُهْم فَػرَاُش اَلََْواِجبِ  َيِطيػْ  َويَػْتبَػُعَها ِمنػْ
الكتابة 

 العروضية
نَػَها ُكْلُل قَػْوَنِسْن   ُر ُفَضاَضْن بَػيػْ ُهْم فَػرَاُشْلَحَواِجِبْ َويَػْتبَػُعَها مِ  َيِطيػْ  نػْ

ُر/ُفَضاَضْنَِبْ/ التقطيع ُهمْ  لَُقْوَنِسْن   نَػَهاُكْل/ َيِطيػْ  /فَػرَاُشْل/ َحَواِجِبْ  َويَػْتَب/ُعَهاِمنػْ
 o// /o/o/o //o/o //o//o //o//  /o//o  //o/o //o//o// الرمز

ُلْن    التفعيلة ُلْن    فُػُعْوُلْن  َمَفاِعُلْن  فُػُعْوُل  َمَفاِعيػْ  فُػُعْوُلْن  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُل  َمَفاِعليػْ
 طويل البحر

 
َر َأنى ُسيُػْوفَػُهْم،  #  ِِبِنى فُػُلْوٌل ِمْن ِقرَاِع اْلَكَتاِئبِ  .19  َواَل َعْيَب ِفْيِهْم َغيػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

َر أَْنَن ُسيُػْوفَػُهْم،  #  ِِبِْنَن   فُػُلْوُلْن ِمْن ِقرَاِعْلَكَتاِئِبْ َواَل َعْيَب ِفْيِهْم َغيػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o// /o//o  //  #o// /o//o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُل َمَفاِعليػْ  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 دم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.ويستخ
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َر َأنى ُسيُػْوفَػُهْم،   البيت  ِِبِنى فُػُلْوٌل ِمْن ِقرَاِع اْلَكَتاِئبِ  َواَل َعْيَب ِفْيِهْم َغيػْ
الكتابة 

 العروضية
َر أَْنَن ُسيُػْوفَػُهْم،    ِِبِْنَن فُػُلْوُلْن ِمْن ِقرَاِعْلَكَتاِئِبْ  َواَل َعْيَب ِفْيِهْم َغيػْ

 َكَتاِئِبْ  فُػُلْولُْنِمْن/ ِقرَاِعْل/  ِِبِْنَن/ ُسيُػْوفَػُهْم،    رَأَْنَن/  بَِفْيِهْمَغْي/ َواَلَعْي/ يعالتقط
 o/o //o/o/o //o / //o//o //o/ //o// o//o/o //o//o// الرمز

ُلْن   فُػُعْوُلْن   التفعيلة ُلنْ   َمَفاِعُلْن    فُػُعْولُ    َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُلْن   فُػُعْوُل َمَفاِعليػْ
 طويل البحر

 
 تُػُورىْثَن ِمْن أَْزَماِن يَػْوِم َحِلْيَمٍة،  #  ِإََل اْليَػْوِم َقْد ُجرِّْبَن ُكلى التىَجاِربِ  .91

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

،  #  إِلَْليَػْوِم َقْد ُجْررِْبَن ُكلْ   َلْتَتَجاِرِبْ تُػُوْرَرْثَن ِمْن أَْزَماِن يَػْوِم َحِلْيَمُِتْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o// /o//o  //  #o/o //o//o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعليػْ  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 )حبر الطويل(.ويستخدم ىذا البيت وىو 
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 ِإََل اْليَػْوِم َقْد ُجرِّْبَن ُكلى التىَجاِربِ  تُػُوَرْثَن ِمْن أَْزَماِن يَػْوِم َحِلْيَمٍة،   البيت
الكتابة 

 العروضية
  ،  إِلَْليَػْوِم َقْد ُجْررِْبَن ُكْلَلْتَتَجاِرِبْ  تُػُوْرَرْثَن ِمْن أَْزَماِن يَػْوِم َحِلْيَمُِتْ

،      َُنِْنَأْزَما/   /تُػُوْرَرثْ  التقطيع  ََتَاِرِبْ  َنُكْلَلْت/ ِمَقْدُجْرِرْب/  إِلَْليَػْو/  نِيَػْوِم/ َحِلْيَمُِتْ
 o/o //o/o/o //o// /o//o //o/o  //o//o   //o/o  //o//o// الرمز

ُلْن  فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن    التفعيلة ُلْن   فُػُعْوُلْن   فُػُعْوُلْن  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ    فُػُعْوُلْن   َمَفاِعليػْ
 طويل البحر

 
 تَػُقدُّ السىُلْوِقيى اْلُمَضاَعَف َنْسُجُو،  #  َوتُػْوِقُد بِالصُّفىاِح نَاَر اَْلَُباِحبِ  .91

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

يَػْلُمَضاَعَف َنْسُجُهْو،  #  َوتُػْوِقُد ِبْصُصْفَفاِح نَاَر اَْلَُبا  ِحِبْ تَػُقْدُد ْسَسُلْوِقيػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o// /o//o  //  #o// /o//o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُل َمَفاِعليػْ  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 َوتُػْوِقُد بِالصُّفىاِح نَاَر اَْلَُباِحبِ  تَػُقدُّ السىُلْوِقيى اْلُمَضاَعَف َنْسُجُو،   البيت
الكتابة 

 العروضية
يَػْلُمَضاَعَف َنْسُجُهْو،    َوتُػْوِقُد ِبْصُصْفَفاِح نَاَرَْلَُباِحِبْ  تَػُقْدُدْسَسُلْوِقيػْ

َيْل/ تَػُقْدُدْس/ التقطيع  ُحَباِحِبْ  ِحَناَرْل/ ُدِبْصُصْفَفا/ َوتُػْوِؽ/ فَػَنْسُجُهْو  /ُمَضاعَ   َسُلْوِقيػْ
 o/o  //o/o/o //o/ //o//o //o//  /o//o   //o/o //o//o// الرمز

ُلْن   فُػُعْوُلْن    التفعيلة ُلْن   فُػُعْوُل   َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُل   َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُلْن   َمَفاِعليػْ
 طويل البحر

 
 ِبَضْرٍب يُزِْيُل اِْلَاَم َعْن َسِكَناتِِو،  #  َوَطْعٍن َكِإيْػزَاِغ اْلَمَخاِض الضىَواِربِ  .99

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

 ِبَضْرِبْن يُزِيْػُلْلَهاَم َعْن َسِكَناِِتِْي،  #  َوَطْعِنْن َكِإيْػزَاِغْلَمَخاِضْضَضَواِرِبْ 

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o// /o//o  //  #o/o //o//o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن(  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 َوطَْعٍن َكِإيْػزَاِغ اْلَمَخاِض الضىَواِربِ  َسِكَناتِِو،   ِبَضْرٍب يُزِْيُل اِْلَاَم َعنْ  البيت
الكتابة 

 العروضية
 َوطَْعِنْن َكِإيْػزَاِغْلَمَخاِضْضَضَواِرِبْ  ِبَضْرِبْن يُزِيْػُلْلَهاَم َعْن َسِكَناِِتِْي،

 َضَواِرِبْ  َِمَاِضْض/  ِغْل/َكِإيْػزَا َوطَْعِنْن/ ِكَناِِتِْي، َمَعْنَس/     /ايُزِيْػُلْلهَ   ِبَضْرِبْن/ التقطيع
 o/o //o/o/o  //o / //o//o //o/o  //o//o  //o/o  //o//o// الرمز

ُلْن   فُػُعْوُلْن   التفعيلة  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلْن     َمَفاِعُلْن    فُػُعْوُلْن    َمَفاِعُلْن    فُػُعْوُل    َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
ُر َعَواِزبِ َِلُْم ِشْيَمٌة، َلَْ يُػعْ  .93 َرُىْم،  #  ِمَن اِلُْْوِد، َواأْلَْحََلُم َغيػْ  ِطَها اهللُ َغيػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

ُر َعَواِزِبْ  َرُىْم،  #  ِمنَػْلُجْوِد، َوأْلَ ْحََلُم َغيػْ ، َلَْ يُػْعِطَهْلَلُه َغيػْ  َِلُْم ِشْيَمُُتْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o/o //o//o // #o/o //o//o //o// /o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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رَ  البيت ُر َعَواِزبِ  ُىْم،  َِلُْم ِشْيَمٌة، َلَْ يُػْعِطَها اهللُ َغيػْ  ِمَن اِلُْْوِد، َواأْلَْحََلُم َغيػْ
الكتابة 

 العروضية
َرُىْم،   ، َلَْ يُػْعِطَهْلَلُه َغيػْ ُر َعَواِزِبْ  َِلُْم ِشْيَمُُتْ  ِمنَػْلُجْوِد، َوأْلَ ْحََلُم َغيػْ

َلْمُيْع/ َِلُْمِشْي/ التقطيع َرُىْم،    ِطَهْلَل/  َمتُػنػْ ُر/ َعَواِزِبْ  أْلَْحََل/ِدوَ  ِمنَػْلُجْو/ ُىَغيػْ  ُمَغيػْ
 o/ o//o/o/ o//o/o //o//o //o/o //o//o //o// /o//o// الرمز

ُلْن    فُػُعْوُلْن   التفعيلة ُلْن  فُػُعْوُل  فُػُعْوُلْن    فُػُعْوُلْن  َمَفاِعُلْن    َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
ٰلِو، وَ  .94 َر اْلَعَواِقبِ َُمَلىتُػُهْم َذاُت اْْلِ  ِديْػنُػُهْم،  #  َقِوًْنٌ، َفَما يَػْرُجْوَن َغيػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

رَْلَعَواِقِبْ   َُمَْلَلتُػُهْم َذاُتْْلِاَلِىْي، َوِديْػنُػُهْم،  #  َقِوَْيُْن، َفَما يَػْرُجْوَن َغيػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o// /o/o/o //o/o //o//o // #o/o //o/o/o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  )فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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ٰلِو، َوِديْػنُػُهْم، البيت َر اْلَعَواِقبِ َقِوًْنٌ، َفمَ  َُمَلىتُػُهْم َذاُت اْْلِ  ا يَػْرُجْوَن َغيػْ
الكتابة 

 العروضية
رَْلَعَواِقِبْ  َُمَْلَلتُػُهْم َذاُتْْلِاَلِىْي، َوِديْػنُػُهْم،  َقِوَْيُْن، َفَما يَػْرُجْوَن َغيػْ

َرْل/    َفَمايَػْرُجْو/ َقِوَْيُْن،/ ِإاَلِىْي،/ َوِديْػنُػُهْم،    تُػُهْمَذاُتْل/ َُمَْلَل/ التقطيع  َواِقِبْ عَ   نَػَغيػْ
 o// /o/o/o //o/o //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o// الرمز

ُلْن   فُػُعْوُل    التفعيلة ُلْن  فُػُعْوُلْن     َمَفاِعُلْن   فُػُعْوُلْن   َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ   فُػُعْوُلنْ    َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
 يػىْوَن بِالرىْيَاِن يَػْوَم السىَباِسبِ رِقَاُؽ النػَِّعاِل، طَيٌِّب ُحُجزَاتُػُهْم،  #  يَُ  .95

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

يَػْوَن ِبْرَرْيَاِن يَػْوَمْسَسَباِسِبْ   رِقَاقُػْنِنَعاِل، طَْيِيُُبْ ُحُجزَاتُػُهْم،  #  ُيَيػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o//o //o// /o//o // #o/o //o/o/o //o/o //o//o" 

 فعيلة من ىذا البيت ما يلي:وأما ت

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن(  )فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 اِسبِ ُيَيػىْوَن بِالرىْيَاِن يَػْوَم السىبَ  رِقَاُؽ النػَِّعاِل، طَيٌِّب ُحُجزَاتُػُهْم،   البيت
الكتابة 

 العروضية
يَػْوَن ِبْرَرْيَاِن يَػْوَمْسَسَباِسِبْ  رِقَاقُػْنِنَعاِل، طَْيِيُُبْ ُحُجزَاتُػُهْم،    ُيَيػْ

يَػْو / َنربَْرْيَا / يِبُػْنُح/ ُجزَاتُػُهْم،    نَِعاِلَطْي/ / رِقَاُقنْ  التقطيع  نِيَػْوَمْس/ َسَباِسِبْ      ُيَيػْ
 o/o //o//o //o// /o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o// الرمز

ُلْن    فُػُعْوُل  َمَفاِعُلْن    فُػُعْوُلْن  َمَفاِعُلْن   التفعيلة  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلْن    فُػُعْوُلْن   َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
نَػُهْم  #  َوَأْكِسَيُة اأْلَْضرِْيِج فَػْوَؽ اْلمَ  .96  َشاِجبِ حُتَيػِّْيِهُم بِْيُض اْلَواَلِئِد بَػيػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

نَػُهْم  #  َوَأْكِسَيُتْْلَْضرِْيِج فَػْوقَػْلَمَشاِجِبْ   حُتَْيِيْيِهُم بِْيُضْلَواَلِئِد بَػيػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o//o //o// /o//o // #o// /o/o/o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن()فُػُعْوُلْن   َمَفاِعُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.

  



44 

 

 

نَػُهْم   البيت  َوَأْكِسَيُة اأْلَْضرِْيِج فَػْوَؽ اْلَمَشاِجبِ  حُتَيػِّْيِهُم بِْيُض اْلَواَلِئِد بَػيػْ
الكتابة 

 العروضية
نَػُهْم  حُتَْيِيْيِهُم   َوَأْكِسَيُتْْلَْضرِْيِج فَػْوقَػْلَمَشاِجِبْ  بِْيُضْلَواَلِئِد بَػيػْ

نَػُهْم   َواَلِئ/    ِِنُْبِيُضْل/  حُتَْيِيْي/  التقطيع  َمَشاِجِبْ   ِجَفْوَقْل/ يَػُتْْلَْضرِْي/ َوَأْكِس/ ِدبَػيػْ
 o/o  //o//o  //o / //o//o  //o ///o/o/o //o/o  //o//o// الرمز

ُلْن     َمَفاِعُلْن    فُػُعْولُ    َمَفاِعُلْن  فُػُعْوُلْن     لتفعيلةا  َمَفاِعُلنْ    فُػُعْوُلْن   فُػُعْوُل  َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
 َيُصْونُػْوَن َأْجَساًدا َقِدَْيًا نَِعْيُمَها  #  ِبَاِلَصِة اأْلَْرَداِن ُخْضِر اْلَمَناِكبِ  .97

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

 َيُصْونُػْوَن َأْجَساَدْن َقِدَْيَْن نَِعْيُمَها  #  ِبَاِلَصِتْْلَْرَداِن ُخْضرِْلَمَناِكِبْ 

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o/o //o//o // #o// /o/o/o //o/o //o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعلُ  ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن()فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  ْن  #  فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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 ِِبَاِلَصِة اأْلَْرَداِن ُخْضِر اْلَمَناِكبِ  َيُصْونُػْوَن َأْجَساًدا َقِدَْيًا نَِعْيُمَها البيت
الكتابة 

 العروضية
 ِِبَاِلَصِتْْلَْرَداِن ُخْضرِْلَمَناِكِبْ   َيُصْونُػْوَن َأْجَساَدْن َقِدَْيَْن نَِعْيُمَها 

 َمَناِكِبْ   /َِنُْضرِلْ   َصِتْْلَْرَدا/  ِِبَاِل/ نَِعْيُمَها    َقِدَْيَْن/ نََأْجَساَدْن/ َيُصْونُػْو/ التقطيع
 o/ o//o/o/ o//o/o //o//o //o / //o/o/o //o/o  //o//o// الرمز

ُلنْ   فُػُعْوُلنْ   التفعيلة ُلْن  فُػُعْوُل   َمَفاِعُلْن   فُػُعْوُلْن      َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ    فُػُعْوُلْن     َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
َر اَلَشرى بَػْعَدُه  #  َواَل َيِْسبُػْوَن الشىرى َضْربََة اَلِزبِ  .98  َواَل َيِْسبُػْوَن اْْلَيػْ

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

َر اَل   َشْرَر بَػْعَدُىْو  #  َواَل َيِْسبُػْوَنْشَشْرَر َضْربََة اَلِزِبْ َواَل َيِْسبُػْونَػْلَخيػْ

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"o/o //o/o/o //o/o //o//o // #o/o //o/o/o //o// /o//o" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ   ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن()فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

 ويستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.
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َر اَلَشرى بَػْعَدُه   البيت  َواَل َيِْسبُػْوَن الشىرى َضْربََة اَلِزبِ  َواَل َيِْسبُػْوَن اْْلَيػْ
الكتابة 

 العروضية
َر اَلَشْرَر بَػْعَدُىْو    ْرَر َضْربََة اَلِزِبْ َواَل َيِْسبُػْوَنْششَ  َواَل َيِْسبُػْونَػْلَخيػْ

 اَلِزِبْ َة َرَضْرَب/ ِسبُػْوَنْشَشْر/  َواَلَيْح/ َربَػْعَدُىْو   َراَلَشْر/ ِسبُػْونَػْلَخْي/ َواَلَيْح/ التقطيع
 o/ o//o/o/ o//o/o //o//o //o/o //o/o/ o//o / //o//o// الرمز

ُلْن   فُػُعْوُلْن   التفعيلة ُلْن    فُػُعْوُلْن    ِعُلْن  َمَفا فُػُعْوُلْن    َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُل   َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
 َحبَػْوُت ِِبَا َغسىاَن ِإذُْكْنُت اَلِحًقا  #  بَِقْوِمْي َوِإذ أَْعَيْت َعَليى َمَذاِىِبْ  .99

 فتكتب الباحثة بكتابة عروضية :

 ِمْي َوِإْذ أَْعَيْت َعَلْيَي َمَذاِىِبْ َحبَػْوُت ِِبَا َغْسَساَن ِإذُْكْنُت اَلِحَقْن  #  بَِقوْ 

 والرمز يف ىذا البيت ىو :

//"5// /5/5/5 //5/5 //5//5 // #5/5 //5/5/5 //5// /5//5" 

 وأما تفعيلة من ىذا البيت ما يلي:

ُلْن فُػُعْوُل َمَفاِعُلْن( ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  )فُػُعْوُل َمَفاِعيػْ

 يستخدم ىذا البيت وىو )حبر الطويل(.و 
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 بَِقْوِمْي َوِإذ أَْعَيْت َعَليى َمَذاِىِبْ  َحبَػْوُت ِِبَا َغسىاَن ِإذُْكْنُت اَلِحًقا   البيت
الكتابة 

 العروضية
 بَِقْوِمْي َوِإْذ أَْعَيْت َعَلْيَي َمَذاِىِبْ  َحبَػْوُت ِِبَا َغْسَساَن ِإذُْكْنُت اَلِحَقْن  

 َعَلْيَي/ َمَذاِىِبْ  َوِإْذأَْعَيْت/  بَِقْوِمْي/ ُتََلِحَقْن   نَِإذُْكْن/ ِِبَاَغْسَسا/ َحبَػْوُت/ يعالتقط
 o / //o/o/o //o/o //o//o //o/o //o/o/o //o// /o//o//  الرمز

ُلْن     التفعيلة لُ  فُػُعْوُلْن     َمَفاِعُلْن    فُػُعْوُلْن  فُػُعْوُل  َمَفاِعيػْ  فُػُعْوُل  َمَفاِعُلنْ  ْن  َمَفاِعيػْ
 طويل البحر

 
يف ن البحر عرؼ أ" للنابغة الذبياين، أميمة ناصببعد أن تقطعت الباحثة إَل شعر "و 

بحر الطويل. والرمز من حبر الطويل )أربع( بالنصب حال تستخدم ال % 111تلك الشعر 

كان الوزن حبر   47يًَل.من "فعولن مفاعيلن" أي حال كوهنما أربع مرات إِجااًل ومثانية تفص

 طويل ما يلي: 

ُلْن  ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ ُلْن  #  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ ُلْن فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ  فُػُعْوُلْن َمَفاِعيػْ

  

                                                           
دار الكتب املختصر الشايف على مُت الكايف، جاكرتا، ي، شيخ اْلسَلم السيد ُممد بن ُممد الدمنهوري املصري الشافع04

 .19م، ص.  9114ه/  1436اْلسَلمية، 
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 " للنابغة الذبيانىأميمة ناصبالمبحث الثاني: تغييرات األوزان العروضية في شعر" . ب

ت من تغيريات األوزان العروضية يف شعر أما يف ىذا البحث ستعرض الباحثة البيانا

 " للنابغة الذبياىن كما يلي: أميمة ناصب"

 ِكِلْيِِنْ ِِلَمٍّ، يَا أَُمْيَمَة نَاِصِب،  #  َولَْيٍل أُقَا ِسْيِو، َبِطْيِء اْلَكَواِكبِ  .1

 بِ َولَْيٍل أُقَا ِسْيِو، َبِطْيِء اْلَكَواكِ  ِكِلْيِِنْ ِِلَمٍّ، يَا أَُمْيَمَة نَاِصِب،
 َولَْيِلْن أُقَا ِسْيِهْي، َبِطْيِئْلَكَواِكِبْ  ِكِلْيِِنْ ِِلَْمِمْن، يَا أَُمْيَمَة نَاِصِبْ،

َيا ِكِلْيِِنْ   َكَواِكِبْ  َبِطْيِئلْ  أُقَاِسْيِهيْ  َولَْيِلنْ  نَاِصِبْ َة أَُمْيمَ  ِِلَْمِمنػْ
//o/o //o/o/o //o/ //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o 
ُلنْ  ْوُلنْ فُػعُ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ

 مقبوضة صحيح صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح
 

أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )أَُمْيَم( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

ن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة ودخل عليها القبض أل

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس )َةالرابعة "َمَفاِعُلْن"  نَاِصِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

ُلْن" الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َكَواِكِبْ( أصلو " َمَفاِعيػْ

  ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  
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َقٍض  #  َولَْيَس الىِذْي يَػْرَعى النُُّجْوَم بِآِئبِ  .9  َتطَاَوَل َحَّتى قُػْلُت لَْيَس ِبُنػْ

 ُجْوَم بِآِئبِ َولَْيَس الىِذْي يَػْرَعى النُّ  َتطَاَوَل َحَّتى قُػْلُت لَْيَس ِبُنػَْقضٍ 
ُنُجْوَم بَِئاِئِبْ  َتطَاَوَل َحْتََّت قُػْلُت لَْيَس ِبُنػَْقِضنْ   َولَْيَسْلَلِذْي يَػْرَعنػْ

 بَِئاِئِبْ  ُُنُْومَ  َلِذيْػيَػْرَعنْ  َولَْيَسلْ  ِبُنػَْقِضنْ  تُػَلْيسَ  ََلَْتََّت ُقلْ  َتطَاوَ 
//o/ //o/o/o //o/ //o//o //o/o //o/o/o //o/ //o//o 
ُلنْ  ُعْولُ فػُ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ

 مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة صحيح مقبوضة
 

أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة األوَل "فُػُعْوُل" )َتطَاَو( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة ودخل عليها القبض 

الثالثة "فُػُعْوُل" )تُػَلْيَس( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن 

لُ  َقِضْن( أصلو "َمَفاِعيػْ ْن" ودخل وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة الرابعة " َمَفاِعُلْن" )ِبُنػْ

عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفغيلة 

خل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن السابعة "فُػُعْوُل" )ُُنُْوَم( أصلو "فُػُعْوُلْن" ود

ُلْن" ودخل  وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )بَِئاِئِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.    
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 ِنِِّو  #  َتَضاَعَف ِفْيِو اَْلُْزُن ِمْن ُكلِّ َجاِنبِ  َوَصْدٍر أَرَاَح اللىْيُل َعاِزبَ  .3

 َتَضاَعَف ِفْيِو اَْلُْزُن ِمْن ُكلِّ َجاِنبِ  َوَصْدٍر أَرَاَح اللىْيُل َعاِزَب ِنِّوِ 
 َتَضاَعَف ِفْيِهْلُحْزُن ِمْن ُكْلِل َجاِنِبْ  َوَصْدرِْن أَرَاَحْلَلْيُل َعاِزَب َِنِْمِهيْ 

 ِِلَاِنِبْ  ُُنِْنُكلْ  َفِفْيِهْلُحزْ  َتَضاعَ  بَػَهْمِمِهيْ  لَُعازِ  رَاَحْلَليْ أَ  َوَصْدرِنْ 
//o/o //o/o/o //o/ //o//o //o/ //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح ةمقبوض مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح

 
أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )لَُعاِز( أصلو "فُػُعْوُلْن"  

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الرابعة "َمَفاِعُلْن" )بَػَهْمِمِهْي( أصلو "َمَفاِعيػْ 

الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفغيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )َتَضاَع( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )ِلَِ  اِنِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.
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 َعَليى ِلَعْمرٍو نِْعَمٌة، بَػْعَد نِْعَمٍة  #  ِلَواِلِدِه، لَْيَسْت ِبَذاِت َعَقاِربِ  .4

 َسْت ِبَذاِت َعَقاِربِ ِلَواِلِدِه، لَيْ  َعَليى ِلَعْمرٍو نِْعَمٌة، بَػْعَد نِْعَمةٍ 
، بَػْعَد نِْعَمُِتْ   ِلَواِلِدِىْي، لَْيَسْت ِبَذاِت َعَقاِرِبْ  َعَلْيَي ِلَعْمرِْن نِْعَمُُتْ

َلْيَستْ  ِلَوالِ  َدنِْعَمُِتْ  َمتُػْنَبعْ  لَِعْمرِنِْنعْ  َعَلْييَ   َعَقاِرِبْ  ِبَذاتِ  ِدِىيػْ
//o/ //o/o/o //o/o //o//o //o/ //o/o/o //o/ //o//o 

ُلنْ  فُػُعْولُ  ُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة مقبوضة صحيح مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة
 

أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة األوَل "فُػُعْوُل" )َعَلْيَي( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

ها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة ودخل علي

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس  ( أصلو "َمَفاِعيػْ الرابعة "َمَفاِعُلْن" )َدنِْعَمُِتْ

و "فُػُعْوُلْن" ودخل الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  ويف التفعيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )ِلَواِل( أصل

عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة السابعة 

"فُػُعْوُل" )ِبَذاِت( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو 

ُلْن" ودخل عليها "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن"  )َعَقاِرِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.    
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َر ِذْي َمثْػَنِويىٍة،  #  َواَل ِعْلَم، ِإالى ُحْسُن َظنٍّ ِبَصاِحبِ  .5 ًنا َغيػْ  َحَلْفُت ََيِيػْ

َر ِذْي َمثْػَنِويىٍة، ًنا َغيػْ  َوالَ ِعْلَم، ِإالى ُحْسُن َظنٍّ ِبَصاِحبِ  َحَلْفُت ََيِيػْ
، َر ِذْي َمثْػَنِويْػَيُِتْ َنْن َغيػْ  َوالَ ِعْلَم، إِْلََل ُحْسُن ظَْنِنْن ِبَصاِحِبْ  َحَلْفُت ََيِيػْ

نَػنػَْغيْ  َحَلْفتُ   ِبَصاِحِبْ  نُظَْنِننْ  َمِإْلََلُحسْ  َواَلِعلْ  نَِويْػَيُِتْ  َرِذَْيَثْ  ََيِيػْ
//o/ //o/o/o //o/o //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْولُ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح صحيح مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة

 
َلْفُت( أصلو "فُػُعْوُلْن" أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة األوَل "فُػُعْوُل" )حَ  

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس  ( أصلو "َمَفاِعيػْ الرابعة "َمَفاِعُلْن" )نَِويْػَيُِتْ

ُلْن" الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. مث يف التفعي لة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )ِبَصاِحِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن 

 لَِئْن َكاَن لِْلَقربَْيِن : قَػرْبٍ ِِبِلىٍق،  #  َوقَػرْبٍ ِبَصْيَداِء، الىِذْي ِعْنَد َحاِربِ  .6

َريْ   َوقَػرْبٍ ِبَصْيَداِء، الىِذْي ِعْنَد َحاِربِ  ِن : قَػرْبٍ ِِبِلىٍق،لَِئْن َكاَن لِْلَقبػْ
َرْيِن : قَػرْبِْن ِِبِْلَلِقْن،  َوقَػرْبِْن ِبَصْيَدائِْلَلِذْي ِعْنَد َحاِرِبْ  لَِئْن َكاَن لِْلَقبػْ

 َدَحاِرِبْ  َلِذْيِعنْ  ِبَصْيَداِئلْ  َوقَػرْبِنْ  ِِبِْلَلِقنْ  نَِقرْبِنْ  نَِلْلَقبػَْريْ  لَِئْنَكا
//o/o //o/o/o //o/o //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح صحيح مقبوضة صحيح صحيح صحيح
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التفعيلة الرابعة "َمَفاِعُلْن" )ِِبِْلَلِقْن( أصلو أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف  

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(،  "َمَفاِعيػْ

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ  مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َدَحاِرِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. اْلامس الساكن

 َولِْلَحاِرِث اِلَْْفِِنِّ، َسيِِّد قَػْوِمِو  #  لََيلَتِمَسْن بِاِْلَْيِش َداَر اْلُمَحاِربِ  .7

 لَيَػْلَتِمَسْن بِاِْلَْيِش َداَر اْلُمَحاِربِ  َولِْلَحاِرِث اِلَْْفِِنى، َسيِِّد قَػْوِمِو  
 لَيَػْلَتِمَسْن بِْلَجْيِش َدارَْلُمَحاِرِبْ  قَػْوِمِهْي   َولِْلَحارِثِْلَجْفِنْيَي، َسْيِيدِ 

 ُُمَاِرِبْ  ِشَداَرلْ  ِمَسْنِبْلَجيْ  لَيَػْلتَ  ِدقَػْوِمِهيْ  َيَسْييِ  رِثِْلَجْفِِنْ  َولِْلَحا
//o/o //o/o/o //o/ //o//o //o/ //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  ْولُ فُػعُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح
  
أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )ِيَسْيِي( أصلو "فُػُعْوُلْن"  

فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس  الرابعة " َمَفاِعُلْن" )ِدقَػْوِمِهْي( أصلو "َمَفاِعيػْ

الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفغيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )لَيَػْلَت( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل 

لساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس ا

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس  الثامنة "َمَفاِعُلْن" )ُُمَاِرِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.
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ُر َأَشاِئبِ #  َكَتاِئُب ِمْن َغسىانَ   ْصِر،ِإْذ ِقْيَل َقْدَغَزتَوثِْقُت َلُو بِالنى  .8  ، َغيػْ

ُر َأَشاِئبِ  َوثِْقُت َلُو بِالنىْصِر،ِإْذ ِقْيَل َقْدَغَزتْ   َكَتاِئُب ِمْن َغسىاَن، َغيػْ
َنْصِر،ِإْذ ِقْيَل َقْدَغَزتْ  ُر َأَشاِئِبْ  َوثِْقُت َِلُْو بِنػْ  َكَتاِئُب ِمْن َغْسَساَن، َغيػْ

َغْسَسا َكَتائِ  َلَقْدَغَزتْ  رِِإْذِقيْ  َِلُْوبِنػَْنصْ  َوثِْقتُ  رُ  ُِبِنػْ  َأَشاِئِبْ  نَػَغيػْ
//o/ //o/o/o //o/o //o//o  //o/ //o/o/o //o/ //o//o 

ُلنْ  فُػُعْولُ  ُلنْ  فُػُعْولُ   َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة مقبوضة صحيح مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة

 
ألوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة األوَل "فُػُعْوُل" )َوثِْقُت( أصلو "فُػُعْوُلْن" أما التغيريات ا

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ  اْلامس الرابعة " َمَفاِعُلْن" )َلَقْدَغَزْت( أصلو "َمَفاِعيػْ

الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفعيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )َكَتاِئ( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ُر( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض  ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن السابعة "فُػُعْوُل" )نَػَغيػْ

ُلْن" ودخل  وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َأَشاِئِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.    
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ِو ُدنْػَيا، َوَعْمُرو ْبُن َعاِمٍر،  .9 ُر َكاِذبِ  بَػنُػْو َعمِّ  #  أُولِئَك قَػْوٌم، بَْأُسُهْم َغيػْ

ِو ُدنْػَيا، َوَعْمُرو ْبُن َعاِمٍر، ُر َكاِذبِ  بَػنُػْو َعمِّ  أُولِئَك قَػْوٌم، بَْأُسُهْم َغيػْ
ُر َكاِذِبْ  بَػنُػْو َعْمِمِهْي ُدنْػَيا، َوَعْمرُْبُن َعاِمرِْن،  أاَُلِئَك قَػْوُمْن، بَْأُسُهْم َغيػْ

 رَُكاِذِبْ  ُسُهْمَغيْ  َكَقْوُمْنَبأْ  أاَُلئِ  نُػَعاِمرِنْ  َوَعْمُربْ  ُدنْػَياِمِهيْ  بَػنُػْوَعمْ 
//o/o //o/o/o //o/o //o//o //o/ //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح صحيح

 
أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الرابعة "َمَفاِعُلْن" )نُػَعاِمرِْن( أصلو  

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  "َمَفاِعيػْ

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ ويف التفعيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )أاَُلِئ( أصلو "فُػُعوْ 

اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َكاِذِبْ( أصلو 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  "َمَفاِعيػْ

 لىَق فَػْوقَػُهْم  #  َعَصاِئُب َطرْيٍ، تَػْهَتِدْي بَِعَصاِئبِ ِإَذا َما َغَزْوا بِاِْلَْيِش، حَ  .11

 َعَصاِئُب َطرْيٍ، تَػْهَتِدْي بَِعَصاِئبِ   ِإَذا َما َغَزْوا بِاِْلَْيِش، َحلىَق فَػْوقَػُهمْ 
 َعَصاِئُب َطرْيِْن، تَػْهَتِدْي ِبَعَصاِئِبْ   ِإَذا َما َغَزْوابِْلَجْيِش، َحْلَلَق فَػْوقَػُهمْ 

 َعَصاِئِبْ  َتِدْيبِ  بَُطرْيِنْػَتوْ  َعَصائِ  قَػَفْوقَػُهمْ  ِشَحْللَ  َغَزْوابِْلَجيْ  اَماِإذَ 
//o/o //o/o/o //o/ //o//o //o/ //o/o/o //o/ //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة مقبوضة صحيح قبوضةم مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح
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أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )ِشَحْلَل( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الرابعة "َمَفاِعُلْن" )قَػَفْوقَػُهْم( أصلو "مَ  َفاِعيػْ

الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفعيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )َعَصاِئ( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ْيِب( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن السابعة "فُػُعْوُل" )َتدِ 

ُلْن" ودخل  وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َعَصاِئِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.    

َواِربِ ُيَصاِحبػْ  .11 َماِء، الدى  نَػُهْم، َحَّتى يُِغْرَن ُمَغاَرُىْم  #  ِمَن الضىارِيَاِت، بِالدِّ

نَػُهْم، َحَّتى يُِغْرَن ُمَغاَرُىمْ  َواِربِ  ُيَصاِحبػْ َماِء، الدى  ِمَن الضىارِيَاِت، بِالدِّ
نَػُهْم، َحْتََّت يُِغْرَن ُمَغاَرُىمْ   ْدَدَواِرِبْ ِمَن ْضَضارِيَاِت، ِبْدِدَمائِ  ُيَصاِحبػْ

 َدَواِرِبْ  ِدَماِئدْ  رِيَاتِِبدْ  ِمَنْضَضا ُمَغاَرُىمْ  يُِغْرنَ  نَػُهْمَحْتََّت  ُيَصاِحبْ 
//o/o //o/o/o //o/ //o//o //o/o //o//o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ   َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح مقبوضة صحيح مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح

 
أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )يُِغْرَن( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الرابعة "َمَفاِعُلْن" )ُمغَ  اَرُىْم( أصلو "َمَفاِعيػْ
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ُلْن"  الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفعيلة السادسة "َمَفاِعُلْن" )رِيَاتِِبْد( أصلو "َمَفاِعيػْ

 ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. مث يف

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ  التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َدَواِرِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.

 تَػرَاُىنى َخْلَف اْلَقْوِم ُخْزرًا ُعيُػْونُػَها،  #  ُجُلْوَس الشُّيُػْوِخ يفْ ثَِياِب اْلمرَاِنبِ  .19

 ُجُلْوَس الشُّيُػْوِخ يفْ ثَِياِب اْلمرَاِنبِ  َف اْلَقْوِم ُخْزرًا ُعيُػْونُػَها،تَػرَاُىنى َخلْ 
 ُجُلْوَسْشُشيُػْوِخ يفْ ثَِيابِْلمرَاِنِبْ  تَػرَاُىْنَن َخْلَفْلَقْوِم ُخْزَرْن ُعيُػْونُػَها،

 مرَاِنِبْ  ثَِياِبلْ  ُشيُػْوِخِفيْ  ُجُلْوَسشْ  ُعيُػْونُػَها ِِمُْزَرنْ  ََنَْلَفْلَقوْ  تَػرَاُىنْ 
//o/o //o/o/o //o/o //o//o //o/o //o//o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ   َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح مقبوضة صحيح مقبوضة صحيح صحيح صحيح

 
عيلة الرابعة "َمَفاِعُلْن" )ُعيُػْونُػَها( أصلو أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التف

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  "َمَفاِعيػْ

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ  ويف التفعيلة السادسة "َمَفاِعُلْن" )ُشيُػْوِخِفْي( أصلو "َمَفاِعيػْ

الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )مرَاِنِبْ( حرؼ اْلامس الساكن وىو "

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار  أصلو "َمَفاِعيػْ

 )َمَفاِعُلْن(.  
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َلُو،  #  ِإَذ َما اْلتَػَقى اِلَْْمَعاِن،  .13  أَوىُل َغاِلبِ َجَواِنَح، َقْد أيْػَقنى َأنى قَِبيػْ

َلُو،  ِإَذا َما اْلتَػَقى اِلَْْمَعاِن، أَوىُل َغاِلبِ  َجَواِنَح، َقْد أَيْػَقنى َأنى قَِبيػْ
َلُهْو،  ِإَذا َمْلتَػَقْلَجْمَعاِن، أَْوَوُل َغاِلِبْ  َجَواِنَح، َقْد أَيْػَقْنَن أَْنَن قَِبيػْ

َلُهوْ  نَأَْننَ  َحَقْدأَيْػَقنْ  َجَوانِ   لَُغاِلِبْ  نَِأْووَ  تَػَقْلَجْمَعا لْ ِإَذامَ  قَِبيػْ
//o/ //o/o/o //o/ //o//o //o/o //o/o/o //o/ //o//o 

ُلنْ  فُػُعْولُ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة صحيح مقبوضة

 
يف ىذا البيت كما يف التفعيلة األوَل "فُػُعْوُل" )َجَواِن( أصلو "فُػُعْوُلْن"  أما التغيريات األوزان

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. يف التفعيلة 

الثالثة "فُػُعْوُل" )نَأَْنَن( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو 

ُلْن" ودخل عليها " َلُهْو( أصلو "َمَفاِعيػْ النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة الرابعة "َمَفاِعُلْن" )قَِبيػْ

القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفعيلة السابعة 

حرؼ اْلامس الساكن وىو "فُػُعْوُل" )نَِأْوَو( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ 

ُلْن" ودخل عليها  "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )لَُغاِلِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.    
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 رَِّض اْلَْطِّيُّ فَػْوَؽ اْلَكَواِثبِ َِلُنى َعَلْيِهْم َعاَدٌة َقْد َعَرفْػنَػَها،  #  ِإَذا عُ  .14

 ِإَذا ُعرَِّض اْلَْطِّيُّ فَػْوَؽ اْلَكَواِثبِ  َِلُنى َعَلْيِهْم َعاَدٌة َقْد َعَرفْػنَػَها،
 ِإَذا ُعْررَِضْلَخْطِطْيُي فَػْوقَػْلَكَواِثِبْ  َِلُْنَن َعَلْيِهْم َعاَدُتْن َقْد َعَرفْػنَػَها،

 َكَواِثِبْ  يُػَفْوَقلْ  رَِضْلَخْطِطيْ  ِإَذاُعرْ  َعَرفْػنَػَها َقدْ َدتُػنػْ  َعَلْيِهْمَعا َِلُْننَ 
//o/ //o/o/o //o/o //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْولُ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 بوضةمق صحيح صحيح صحيح مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة

 
أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة األوَل "فُػُعْوُل" )َِلُْنَن( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ُلْن" ودخل علي ها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الرابعة " َمَفاِعُلْن" )َعَرفْػنَػَها( أصلو "َمَفاِعيػْ

ُلْن"  الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َكَواِثِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.    

 #  ِِبِنى ُكُلْوٌم بَػْْيَ َداٍم َوَجاِلبِ   ،رِفَاٍت لِلطىَعاِن، َعَواِبسٍ َعَلى َعا .15

 ِِبِنى ُكُلْوٌم بَػْْيَ َداٍم َوَجاِلبِ  َعَلى َعارِفَاٍت لِلطىَعاِن، َعَواِبٍس،
 ِِبِْنَن ُكُلْوُمْن بَػْْيَ َداِمْن َوَجاِلِبْ  َعَلى َعارِفَاِتْن ِلْطَطَعاِن، َعَواِبِسْن،

 َوَجاِلِبْ  نََداِمنْ  ُكُلْوُمْنَِبْ  ِِبِْننَ  َواِبِسنْ عَ  طََعانِ  رِفَاتِْنِلطْ  َعَلى َعا
//o/ //o/o/o //o/ //o//o //o/ //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْولُ  ُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة مقبوضة صحيح مقبوضة
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التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة األوَل "فُػُعْوُل" )َعَلى َعا( أصلو  أما 

"فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف 

اْلامس  التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )َطَعاِن( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ

ُلْن"  الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة الرابعة "َمَفاِعُلْن" )َعَواِبِسْن( أصلو "َمَفاِعيػْ

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف 

ليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس التفغيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )ِِبِْنَن( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل ع

ُلْن"  الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َوَجاِلِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.

ُهنى ِلطىْعِن أَ ِإَذا اْستُػْنزُِلْوا عَ  .16  #  ِإََل اْلَمْوِت، ِإْرقَاَل اِلَِْماِل اْلَمَصاِعبِ   ْرقَػُلْوا،نػْ

ُهنى ِلطىْعِن أَْرقَػُلْوا،  ِإََل اْلَمْوِت، ِإْرقَاَل اِلَِْماِل اْلَمَصاِعبِ  ِإَذا اْستُػْنزُِلْوا َعنػْ
ُهْنَن ِلْططَْعِن أَْرقَػُلْو،  َمَصاِعِبْ إِلَْلَمْوِت، ِإْرقَاَلْلِجَمالِلْ  ِإَذْستُػْنزُِلْو َعنػْ

ُهنْ  ِإَذْسُُتْ   َمَصاِعِبْ  ِِجَاِللْ  تِِإْرقَاَللْ  إِلَْلَموْ  نَِأْرقَػُلوْ  نَِلْطَطعْ  زُِلْوَعنػْ
//o/o //o/o/o //o/o //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  ِعُلنْ َمَفا فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح صحيح  مقبوضة صحيح صحيح صحيح

 
أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الرابعة "َمَفاِعُلْن" )نَِأْرقَػُلْو( أصلو  

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  "َمَفاِعيػْ
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ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ مث يف التفعيلة ا لثامنة "َمَفاِعُلْن" )َمَصاِعِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.

نَػُهْم،  #  بِأَْيِدْيِهُم بِْيٌض، رِقَاُؽ اْلَمَضاِربِ  .17  فَػُهْم يَػَتَساقَػْوَن اْلَمِنيىَة بَػيػْ

نَػُهْم،فَػُهْم يَػَتَساقَػْوَن اْلَمِنيى   بِأَْيِدْيِهُم بِْيٌض، رِقَاُؽ اْلَمَضاِربِ  َة بَػيػْ
نَػُهْم، َيَة بَػيػْ  بِأَْيِدْيِهُم بِْيُضْن، رِقَاقُػْلَمَضاِرِبْ  فَػُهْم يَػَتَساقَػْونَػْلَمِنيػْ

نَػُهمْ َة َمِنْييَ  َتَساقَػْونَلْ  فَػُهْميَ   َمَضاِرِبْ  رِقَاُقلْ  ِِنُْبِيُضنْ  بِأَْيِديْ  بَػيػْ
//o/ //o/o/o //o/ //o//o //o/o //o//o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْولُ   َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلن َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح مقبوضة صحيح مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة

 
ْمَي( أصلو "فُػُعْوُلْن" أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة األوَل "فُػُعْوُل" )فَػهُ  

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس )َةالرابعة "َمَفاِعُلْن"  نَػُهْم( أصلو "َمَفاِعيػْ بَػيػْ

السادسة "َمَفاِعُلْن" )ِِنُْبِيُضْن( أصلو الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  "َمَفاِعيػْ

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ  مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َمَضاِرِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 اء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  حرؼ اْلامس الساكن وىو "الي
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ُهْم فَػرَاُش اَلََْواِجبِ  .18 نَػَها ُكلُّ قَػْوَنٍس  #  َويَػْتبَػُعَها ِمنػْ ُر ُفَضاًضا بَػيػْ  َيِطيػْ

نَػَها ُكلُّ قَػْوَنسٍ  ُر ُفَضاًضا بَػيػْ ُهْم فَػرَاُش اَلََْواِجبِ  َيِطيػْ  َويَػْتبَػَعَها ِمنػْ
نَػَها ُكْلُل قَػْوَنِسنْ  ُر ُفَضاَضْن بَػيػْ ُهْم فَػرَاُشْلَحَواِجِبْ وَ  َيِطيػْ  يَػْتبَػَعَها ِمنػْ

ُهمْ  َويَػْتبَ  لَُقْوَنِسنْ  نَػَهاُكلْ  ُفَضاَضْنَِبْ  َيِطيػْرُ   َحَواِجِبْ  فَػرَاُشلْ  َعَهاِمنػْ
//o/ //o/o/o //o/o //o//o //o/ //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْولُ  ُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلن َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلن َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة

 
ُر( أصلو "فُػُعْوُلْن"   أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة األوَل "فُػُعْوُل" )َيِطيػْ

 ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس  الرابعة "َمَفاِعُلْن" )لَُقْوَنِسْن( أصلو "َمَفاِعيػْ

الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفعيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )َويَػْتَب( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

فُػُعْوُل(. مث يف ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ  التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َحَواِجِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  
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َر َأنى ُسيُػْوفَػُهْم،  #  ِِبِنى فُػُلْوٌل ِمْن ِقرَاِع اْلَكَتائِ  .19  بِ َواَل َعْيَب ِفْيِهْم َغيػْ

َر َأنى ُسيُػْوفَػُهْم،  ِِبِنى فُػُلْوٌل ِمْن ِقرَاِع اْلَكَتاِئبِ  َواَل َعْيَب ِفْيِهْم َغيػْ
َر أَْنَن ُسيُػْوفَػُهْم،  ِِبِْنَن فُػُلْوُلْن ِمْن ِقرَاِعْلَكَتاِئِبْ  َواَل َعْيَب ِفْيِهْم َغيػْ

 َكَتاِئِبْ  ِقرَاِعلْ  ْنِمنْ فُػُلْولُ  ِِبِْننَ  ُسيُػْوفَػُهمْ  رَأَْننَ  بَِفْيِهْمَغيْ  َواَلَعيْ 
//o/o //o/o/o //o/ //o//o //o/ //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح

 
البيت كما يف التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )رَأَْنَن( أصلو "فُػُعْوُلْن" أما التغيريات األوزان يف ىذا 

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس  الرابعة "َمَفاِعُلْن" )ُسيُػْوفَػُهْم( أصلو "َمَفاِعيػْ

وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفعيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )ِِبِْنَن( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل الساكن 

عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض أل ن حذؼ حرؼ اْلامس الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َكَتاِئِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  

  



44 

 

 تُػُورىْثَن ِمْن أَْزَماِن يَػْوِم َحِلْيَمٍة،  #  ِإََل اْليَػْوِم َقْد ُجرِّْبَن ُكلى التىَجاِربِ  .91

 ِإََل اْليَػْوِم َقْد ُجرِّْبَن ُكلى التىَجاِربِ  تُػُورىْثَن ِمْن أَْزَماِن يَػْوِم َحِلْيَمٍة،
،  إِلَْليَػْوِم َقْد ُجْررِْبَن ُكْلَلْتَتَجاِرِبْ  تُػُوْرَرْثَن ِمْن أَْزَماِن يَػْوِم َحِلْيَمُِتْ

 ََتَاِرِبْ  َنُكْلَلتْ  ِمَقْدُجْرِربْ  إِلَْليَػوْ  َحِلْيَمُِتْ  نِيَػْومِ  َُنِْنَأْزَما تُػُوْرَرثْ 
//o/o //o/o/o //o/ //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  ُلنْ فُػُعوْ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح

 
أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )نِيَػْوِم( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

ن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة ودخل عليها القبض أل

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس  ( أصلو "َمَفاِعيػْ الرابعة "َمَفاِعُلْن" )َحِلْيَمُِتْ

ُلْن" الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )ََتَاِرِبْ( أصلو " َمَفاِعيػْ

 ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  

 تَػُقدُّ السىُلْوِقيى اْلُمَضاَعَف َنْسُجُو،  #  َوتُػْوِقُد بِالصُّفىاِح نَاَر اَْلَُباِحبِ  .91

 نَاَر اَْلَُباِحبِ  َوتُػْوِقُد بِالصُّفىاحِ  تَػُقدُّ السىُلْوِقيى اْلُمَضاَعَف َنْسُجُو،
يَػْلُمَضاَعَف َنْسُجُهْو،  َوتُػْوِقُد ِبْصُصْفَفاِح نَاَر َْلَُباِحِبْ  تَػُقْدُدْسَسُلْوِقيػْ

َيلْ  تَػُقْدُدسْ   ُحَباِحِبْ  ِحَناَرلْ  ُدِبْصُصْفَفا َوتُػْوؽِ  فَػَنْسُجُهوْ  ُمَضاعَ  َسُلْوِقيػْ
//o/o //o/o/o //o/ //o//o //o/ //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح
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أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )ُمَضاَع( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

لقبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة ودخل عليها ا

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس  الرابعة "َمَفاِعُلْن" )فَػَنْسُجُهْو( أصلو "َمَفاِعيػْ

ُعْوُلْن" ودخل الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفعيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )َوتُػْوِؽ( أصلو "فػُ 

عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس  الثامنة "َمَفاِعُلْن" )ُحَباِحِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 .وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(الساكن 

 َعْن َسِكَناتِِو،  #  َوَطْعٍن َكِإيْػزَاِغ اْلَمَخاِض الضىَواِربِ  ِبَضْرٍب يُزِْيُل اِْلَامَ  .99

 َوطَْعٍن َكِإيْػزَاِغ اْلَمَخاِض الضىَواِربِ  ِبَضْرٍب يُزِْيُل اِْلَاَم َعْن َسِكَناتِِو،
 َوطَْعِنْن َكِإيْػزَاِغْلَمَخاِضْضَضَواِرِبْ  ِبَضْرِبْن يُزِيْػُلْلَهاَم َعْن َسِكَناِِتِْي،

 َضَواِرِبْ  َِمَاِضضْ  َكِإيْػزَاِغلْ  َوطَْعِننْ  ِكَناِِتِيْ  َمَعْنسَ  يُزِيْػُلْلَها ْرِبنْ ِبضَ 
//o/o //o/o/o //o/ //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح

 

أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )َمَعْنَس( أصلو "فُػُعْوُلْن" 

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الرابعة "َمَفاِعُلْن" )ِكَناِِتِْي( أصلو  "َمَفاِعيػْ
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ُلْن"  الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َضَواِرِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.

ُر َعَواِزبِ َِلُْم ِشْيَمٌة، َلَْ  .93 َرُىْم،  #  ِمَن اِلُْْوِد، َواأْلَْحََلُم َغيػْ   يُػْعِطَها اهللُ َغيػْ

َرُىْم، ُر َعَواِزبِ  َِلُْم ِشْيَمٌة، َلَْ يُػْعِطَها اهللُ َغيػْ  ِمَن اِلُْْوِد، َواأْلَْحََلُم َغيػْ
َرُىْم، ، َلَْ يُػْعِطَهْلََلُه َغيػْ ُر َعَواِزِبْ ِمنَػْلُجْوِد، َوأْلَحْ  َِلُْم ِشْيَمُُتْ  ََلُم َغيػْ

َلْمُيعْ  َِلُْمِشيْ  َرُىمْ  ِطَهْلََل  َمتُػنػْ رُ  ِدَوأْلَْحَلَ  ِمنَػْلُجوْ  ُىَغيػْ  َعَواِزِبْ  ُمَغيػْ
//o/o //o/o/o //o/o //o//o //o/o //o/o/o //o/ //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  لُ فُػُعوْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة صحيح صحيح صحيح

 
َرُىْم( أصلو   أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الرابعة "َمَفاِعُلْن" )ُىَغيػْ

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  "َمَفاِعيػْ

ُر( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ ويف الت فعيلة السابعة "فُػُعْوُل" )ُمَغيػْ

اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َعَواِزِبْ( أصلو 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصا  ر )َمَفاِعُلْن(."َمَفاِعيػْ
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َر اْلَعَواِقبِ  .94 ٰلِو، َوِديْػنُػُهْم،  #  َقِوًْنٌ، َفَما يَػْرُجْوَن َغيػْ  َُمَلىتُػُهْم َذاُت اْْلِ

ٰلِو، َوِديْػنُػُهْم، َر اْلَعَواِقبِ  َُمَلىتُػُهْم َذاُت اْْلِ  َقِوًْنٌ، َفَما يَػْرُجْوَن َغيػْ
رَْلَعَواِقِبْ قَ  َُمَْلَلتُػُهْم َذاُتْْلِاَلِىْي، َوِديْػنُػُهْم،  ِوَْيُْن، َفَما يَػْرُجْوَن َغيػْ

َرلْ  َفَمايَػْرُجوْ  َقِوَْيُنْ  َوِديْػنُػُهمْ  ِإاَلِىيْ  تُػُهْمَذاُتلْ  َُمَْللَ   َعَواِقِبْ  نَػَغيػْ
//o/ //o/o/o //o/o //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْولُ  ُلنْ مَ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح صحيح مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة

 
أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة األوَل "فُػُعْوُل" )َُمَْلَل( أصلو "فُػُعْوُلْن"  

ويف التفعيلة ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس  الرابعة "َمَفاِعُلْن" )َوِديْػنُػُهْم( أصلو "َمَفاِعيػْ

ُلْن"  الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َعَواِقِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 ساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس ال

 رِقَاُؽ النػَِّعاِل، طَيٌِّب ُحُجزَاتُػُهْم،  #  ُيَيػىْوَن بِالرىْيَاِن يَػْوَم السىَباِسبِ  .95

 ُيَيػىْوَن بِالرىْيَاِن يَػْوَم السىَباِسبِ  رِقَاُؽ النػَِّعاِل، طَيٌِّب ُحُجزَاتُػُهْم،
يَػْوَن ِبْرَرْيَاِن يَػْوَمْسَسَباِسِبْ  اتُػُهْم،رِقَاقُػْنِنَعاِل، طَْيِيُُبْ ُحُجزَ   ُيَيػْ

يَػوْ  ُجزَاتُػُهمْ  يِبُػْنحُ  نَِعاِلَطيْ  رِقَاُقنْ   َسَباِسِبْ  نِيَػْوَمسْ  َنربَْرْيَا ُيَيػْ
//o/o //o//o //o/ //o//o //o/o //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ   َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة مقبوضة صحيح

 



44 

 

أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما ويف التفعيلة الثانية "َمَفاِعُلْن" )نَػَعاِلَطْي( أصلو 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فص ار )َمَفاِعُلْن(. "َمَفاِعيػْ

ويف التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )يِبُػْنُح( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس 

ُلْن"  الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة الرابعة "َمَفاِعُلْن" )ُجزَاتُػُهْم( أصلو "َمَفاِعيػْ

الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. مث يف  ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ  التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َسَباِسِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.

نَػُهْم  #  َوَأْكِسَيُة اأْلَضْ  .96  رِْيِج فَػْوَؽ اْلَمَشاِجبِ حُتَيػِّْيِهُم بِْيُض اْلَواَلِئِد بَػيػْ

نَػُهمْ   َوَأْكِسَيُة اأْلَْضرِْيِج فَػْوَؽ اْلَمَشاِجبِ  حُتَيػِّْيِهُم بِْيُض اْلَواَلِئِد بَػيػْ
نَػُهمْ   َوَأْكِسَيُتْْلَْضرِْيِج فَػْوقَػْلَمَشاِجِبْ  حُتَْيِيْيِهُم بِْيُضْلَواَلِئِد بَػيػْ

نَػُهمْ  َواَلئِ  ِِنُْبِيُضلْ  حُتَْيِييْ   َمَشاِجِبْ  ِجَفْوَقلْ  يَػُتْْلَْضرِيْ  َأْكسِ وَ  ِدبَػيػْ
//o/o //o//o //o/ //o//o //o/ //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ   َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة مقبوضة مقبوضة صحيح

 
األوزان يف ىذا البيت كما ويف التفعيلة الثانية "َمَفاِعُلْن" )ِِنُْبِيُضْل( أصلو أما التغيريات 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  "َمَفاِعيػْ

حرؼ اْلامس ويف التفعيلة الثالثة "فُػُعْوُل" )َواَلِئ( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ 

ُلْن"  نَػُهْم( أصلو "َمَفاِعيػْ الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة الرابعة "َمَفاِعُلْن" )ِدبَػيػْ
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ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف 

خل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس التفعيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )َوَأْكِس( أصلو "فُػُعْوُلْن" ود

ُلْن"  الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َمَشاِجِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.

 ُمَها  #  ِبَاِلَصِة اأْلَْرَداِن ُخْضِر اْلَمَناِكبِ َيُصْونُػْوَن َأْجَساًدا َقِدَْيًا نَِعيْ  .97

 ِِبَاِلَصِة اأْلَْرَداِن ُخْضِر اْلَمَناِكبِ  َيُصْونُػْوَن َأْجَساًدا َقِدَْيًا نَِعْيُمَها
 ِِبَاِلَصِتْْلَْرَداِن ُخْضرِْلَمَناِكِبْ  َيُصْونُػْوَن َأْجَساَدْن َقِدَْيَْن نَِعْيُمَها

 َمَناِكِبْ  َِنُْضرِلْ  َصِتْْلَْرَدا ِِبَالِ  نَِعْيُمَها َقِدَْيَنْ  َساَدنْ نََأجْ  َيُصْونُػوْ 
//o/o //o/o/o //o/o //o//o //o/ //o/o/o //o/o //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح صحيح

 
أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الرابعة "َمَفاِعُلْن" )نَِعْيُمَها( أصلو 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  "َمَفاِعيػْ

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ ويف التفعيلة اْلامسة "فُػُعْوُل" )ِِبَاِل( أصلو "فُػُعوْ 

اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" )َمَناِكِبْ( أصلو 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  "َمَفاِعيػْ
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َر  .98  اَلَشرى بَػْعَدُه  #  َواَل َيِْسبُػْوَن الشىرى َضْربََة اَلِزبِ َواَل َيِْسبُػْوَن اْْلَيػْ

َر اَلَشرى بَػْعَدهُ   َواَل َيِْسبُػْوَن الشىرى َضْربََة اَلِزبِ  َواَل َيِْسبُػْوَن اْْلَيػْ
َر اَلَشْرَر بَػْعَدُىوْ   َواَل َيِْسبُػْوَنْشَشْرَر َضْربََة اَلِزِبْ  َواَل َيِْسبُػْونَػْلَخيػْ

 اَلِزِبْ َة َرَضْربَ  ِسبُػْوَنْشَشرْ  َواَلَيحْ  َربَػْعَدُىوْ  َراَلَشرْ  ِسبُػْونَػْلَخيْ  اَلَيحْ وَ 
//o/o //o/o/o //o/o //o//o //o/o //o/o/o //o/ //o//o 

ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة حصحي صحيح صحيح

 
أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة الرابعة "َمَفاِعُلْن" )َربَػْعَدُىْو( أصلو  

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  "َمَفاِعيػْ

ْرَب( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ ويف التفعيلة السابعة "فُػُعْوُل" )َرضَ 

اَلِزِبْ( أصلو )َةاْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة الثامنة "َمَفاِعُلْن" 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.  "َمَفاِعيػْ

 #  بَِقْوِمْي َوِإْذ أَْعَيْت َعَليى َمَذاِىِبْ   اَن ِإذُْكْنُت اَلِحًقاا َغسى َحبَػْوُت ِبَِ  .99

 بَِقْوِمْي َوِإْذ أَْعَيْت َعَليى َمَذاِىِبْ  َحبَػْوُت ِِبَا َغسىاَن ِإذُْكْنُت اَلِحًقا
 َمَذاِىِبْ  بَِقْوِمْي َوِإْذ أَْعَيْت َعَلْييَ  َحبَػْوُت ِِبَا َغْسَساَن ِإذُْكْنُت اَلِحَقنْ 

 َمَذاِىِبْ  َعَلْييَ  َوِإْذأَْعَيتْ  بَِقْوِميْ  ُتََلِحَقنْ  نَِإذُْكنْ  ِِبَاَغْسَسا َحبَػْوتُ 
//o/ //o/o/o //o/o //o//o //o/o //o/o/o //o/ //o//o 

ُلنْ  فُػُعْولُ  ُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْوُلنْ  َمَفاِعيػْ  َمَفاِعُلنْ  فُػُعْولُ  َمَفاِعيػْ
 مقبوضة مقبوضة صحيح صحيح مقبوضة صحيح صحيح وضةمقب
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أما التغيريات األوزان يف ىذا البيت كما يف التفعيلة األوَل "فُػُعْوُل" )َحبَػْوُت( أصلو "فُػُعْوُلْن"  

ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. ويف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الرابعة "َمَفاِعُلْن" )تُ  ََلِحَقْن( أصلو "َمَفاِعيػْ

الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(. ويف التفعيلة السابعة "فُػُعْوُل" )َعَلْيَي( أصلو "فُػُعْوُلْن" ودخل 

عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس الساكن وىو "النون" فصار )فُػُعْوُل(. مث يف التفعيلة 

ُلْن" ودخل عليها القبض ألن حذؼ حرؼ اْلامس ا لثامنة "َمَفاِعُلْن" )َمَذاِىِبْ( أصلو "َمَفاِعيػْ

 الساكن وىو "الياء" فصار )َمَفاِعُلْن(.

" للنابغة الذبياين توجد تغيريات األوزان أميمة ناصبوبعد أن حتلل الباحثة أن شعر "

 .للنابغة الذبياين" أميمة ناصبيف شعر "العروضية ىي الزحاؼ والعلل 

القبض يف التفعيلة "فُػُعْوُلْن" وحذؼ حرؼ اْلامس الساكن الفرد ىو الزحاؼ كالزحاؼ   

ُلْن" قد دخل عليها القبض حبذؼ حرؼ اْلامس  وىو النون فصار "فُػُعْوُل"، مث يف التفعيلة "َمَفاِعيػْ

 الساكن وىو الياء فصار "َمَفاِعُلْن" لبساطة وتسهيل النطق ِبا. 

يف جمرى العلة  الزحاؼ اِلاريالعروضية وىو جدت الباحثة أيضا تغيريات األوزان و مث 

ُلْن"التفعيلة  وىذا التغيري يف   .وىو الياء فصار "َمَفاِعُلْن" اْلامس الساكن حرؼ أي حذؼ "َمَفاِعيػْ

 أبيات يف العروض والضرِبا.كل 

 

 


