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الباب الثالث
تقدبم البيانات وتحليلها

لإلمام محمد البوصيريقصيدة البردة-أ
الشيخ شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن سعيد مام حممد البوصريي امسه اإل

اجلوهر  قصيدته املشهورة نظم الدر و البوصريي ومما صاغه صوغ الذهب الاألمحر ونظمه 
قصيدته املشهورة بالربدة وامنا اشتهرت بذلك النه ملا نظمها بقصد الربء من داء بالربدة

الفاجل الذي اصابه فأبطل نصفه حىت أعجز األطباء رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
.منامه

صالة على النيب قد اشتهر  ابتداء هذه القصيدة ببيت مشتمل على احلمد وال
ل ترتكب يف نسيجها العام من عناصر  والربدة من القصائد الطوا، ١صلى اهللا عليه وسلم

النسيب، والتحذير من هوى النفس، واملديح النبوي واحلديث عن مولده عليه كالتايل: 
الصالة والسالم، واحلديث عن معجزاته مث عن القرآن الكرمي واإلسراء واملعراج مث اجلهاد، 

التوسل واملناجاة وهو ختام القصيدة.و 
:ثالثة اقساماىل والبحر بسيط ينقسم قصيدة الربدة شعر مشهور ببحر بسيط، 

األول بسيط تام وزنه مستفعلن فاعلن جمزو بوزن والقافية.حبر بسيط تام وحبر بسيط 
مستفعلن بستة وزنه مستفعلن فاعلن جمزووالثاين بسيط .بثمانية التفعيلةمستفعلن فاعلن 

والثالث بسيط خملع وزنه مستفعلن فاعلن فعولن بستة التفعيلة.التفعيلة.
تقديم البيانات-ب

مع تقطيهاالبردةالشعر في قصيدة بيت 
ُمْوَالَي َصلِّــــي َوَسلّـِـــْم َداِئمـــاً أَبَــــًدا)١(

َعلَـــى َحِبْيبِــــَك َخْيــِر ْاخلَْلِق ُكلِِّهـم
أَبَــــًدا-لـِـــْم َداِئمـــًا- لــــي َوَسْل - َصلْ ُمْوَالَي 

.٢، (سورابايا: اهلداية)، ص. حاشية الباجوريم الباجوري، يابره١
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هلِـمِ -ِر ْخلَْلِق ُكلْ -بِــــَك َخْيــ - َعلَـــى َحِيبْ 
َســــــَلِم ِبِذى ِجيــْــــراٍن أَِمْن َتذَّكــــــِر )٢(

َمَزْجَت َدْمًعا َجَرى من ُمْقَلٍة بِـــــَدمِ 
ســــَــَلمِ -ـراِنْن ِبِذى-ُكِر جيـــــــــــ  أَمن تذكْ 

بِـــــَدمِ -من ُمقلِةنْ - َعْن َجَرى- مزْجَت دمْ 
َمَقاِصيَدنَا بـَلِّغْ بِاْلُمْصطََفىيَاَربِّ )٣(

َواْغِفْرلََنا َماَمَض يَاَواِسَعْل كَرِميْ 
ِصيَدنَا -بـَلِّْغ َمَقا- ُمْصطََفى- يَاَربِّ بِالْ 

كَرِميْ –يَاَواِسَعْل -َماَمَضى–َواْغِفْرلََنا 
كاظمــٍة ِمْن تلقاءِ الريـــــُح اْم هبَّــــت)٤(

وَأْوَمَض اْلبَـْرُق يف الظَّْلماِء ِمْن ِإَضم
ظمــٍة -تلقاِء كا-رِيـــــُح ِمنْ -اْم هبَّــــت رْ 

ِإضمِ - ظَْلماِء من-برُق يف ظْ -وَأومض لْ 
أَحيَْسُب الصَّبُّ أّن احلُْبَّ ُمْنكتــــِـــــــِم )٥(

ما بـَْنيَ ُمْنَسِجِم ِمْنُه َوُمْضطَــــــــرِم
َكتَـــــــــــِم-َن اْحلبَّ ِمن- َصبُّ أنْ - أحيسُب صْ 

طَـــــِـــرمِ -ِمْنُه َوُمضْ -َسِجمِ -ما بـَْنيَ ُمنْ 
ْت َفَكْيَف تـُْنِكُر ُحبَّا بـَْعَدَما َشِهدَ )٦(

ُعُدْوِل الدَّْمِع َوالسََّقمِبِه َعَلْيكَ 
َشِهَدتْ - بًا بـَْعَدَما-ِكُر ُحبْ -َفَكْيَف ُتنْ 

ْمِع َوالسْ -َك ُعُدوْ -ِبِه َعَليْ  َسَقمِ -ِل الدَّ
ْمُت َنصيَح الّشْيِب يف َعـــــَذيلِ )٧( ْ ِإىنِّ ا

َوالّشْيُب ابـَْعُد يف ُنْصٍح عن التـَُّهــــمِ 
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مْ ِإىنِّ  ْ َعـــــَذيلِ - َح الّشْيِب يف-ُت َنصي-ا
تـَُهــــمِ -ُنصٍح َعِن تْ -َعُد يف-َوالّشْيُب َابْ 

فَإنَّ أَمَّاريت بالسُّوِء ما تـََعظَــــــــــــــتْ )٨(
من َجْهِلها بَِنِذيِر الّشْيِب وْاهلـــَـََرم

ــتْ تـََعظَــــــــــــ-بالسُّوِء ما - َماريت-فَإنَّ أَمْ 
هـــَـََرم- ِر الّشْيِب وْال-بَِنِذي-ِمن َجْهِلها

وال َأَعدَّْت ِمَن اْلِفْعِل اجلَِْمْيِل قِــــــــــَرى)٩(
َضْيِف أَملّ ِبرْأسي غَري ُحمْتَشــــــمِ 

ِل قِــــــــــَرى- ِفْعِل اجلَِْميْ - َدْت ِمَن لْ -وال َأَعدْ 
تَشــــــمِ -سي غَري ُمحْ - َم ِبرأْ -َضْيٍف أملَْ 

ـــــــــــــــاهَ تِ ايَ وَ َمْن ِيل ِبَردِّ ِمجاٍح ِمن غَ )١٠(
ا يـَُردُّ مجاُح اْخليِل باللُّجـــــــــُمِ مَ كَ 

يَِتهـــــــــــــــا- ٍح ِمن غوا-ِد ِمجا-َمْن ِيل ِبَردْ 
ُجلـــــــــُمِ -ُح اْخليِل بِالْ -ُد مجَا- كما يـَُردْ 

ملُه شبَّ علــــى )١١( َوالنـَّْفُس َكالطفل إن 
َفِطــــم ُحبِّ الرَّضاِع وإْن تـَْفِطْمُه يـَنـْ

ملُه شْب -ِطْفِل إن-والَّنْفُس َكطْ  َب َعلــَــى-ُ
َفِطــــمِ -تـَْفِطْمُه َينْ - ِع َوِإنْ -ُحبِّ الرََّضا

فاْصِرْف َهواها وحاِذْر أن تـَُولِّيَــــــــــهُ )١٢(
اْهلََوى ما تـََوىلَّ ُيْصِم أو يِصـــــمِ إنَّ 

لِيَــــــــــهُ -ِذْر أن تـَُولْ - ها وحا-فاْصِرْف َهوا
يِصـــــمِ -َىل ُيْصِم أو-ما تـََولْ -إنَّ اْهلََوى
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واْستَـْفرِِغ الدَّْمِع ِمن َعْنيٍ َقِد اْمتَـــَألَتْ )١٣(
النَّـــــــَدمِ ِمن ْاحملارِِم واْلَزْم ِمحَْيَة 

تَـــَألَتْ - َعْنيٍ َقِد امْ - َدْمِع ِمن-واْستَـْفرِِغ الدْ 
ـنَــــــَدم- َزْم ِمحَْيَة النْ -رِِم والْ - ِمن ْاحملا

وخاِلِف الّنْفِس َوالشَّْيطَاَن َواْعِصِهَمــا)١٤(
ِـــــم َّ َوِإْن ُمها َحمََضاَك النُّْصَح فا

ِصِهَمــا-َشْيطَاَن َواعْ - نـَْفِس َوالشْ -وخاِلِف النْ 
ِـــــمِ -َك النُّْصَح فَاتْ -َحمََضا-َوِإْن ُمها

ظََلْمُت ُسنََّة َمن َأْحَيا الظََّالِم إِلَــــــــــى)١٥(
َأِن اْشَتَكْت َقَدَماُه الضُّرَّ ِمــــــْن َوَرمِ 

ِم إِلَــــــــــى- َأْحَيا الظََّال -نََة َمن-ظََلْمُت ُسنْ 
َوَرمِ –ُه الضُّرَّ ِمــــــْن -َقَدَما-ِن اْشَتَكتْ أَ 

حممٌَّد َســـــــــــــــِّيُد اْلَكْونـَْنيِ َوالثـََّقَلْيـ)١٦(
َواْلَفرِيَقْنيِ ِمن ُعْرٍب َوِمن َعَجـــــمِ نِ 

ـثـََقَليْ -َكْونـَْنيِ َوالثْ -َســـــــــــــــِّيُد الْ -حممَّدٌ 
َعَجـــــمِ - ُعْرٍب َوِمن - قـَْنيِ ِمن-َواْلَفرِينِ 

نَِبيـَُّنا ْاَألِمُر النَّاِهْي َفالَ َاَحدٌ )١٧(
اَبـَرَِّىف قـَْوِل َال ِمْنُه َوَال نَِعمِ 

َحدٌ اَ -ناِهْي َفالَ -أَِمُر النْ -نَِبيـَُّنا ْال
نَِعمِ -ِمْنُه َوَال -قـَْوِل َال -بـَرَِّىف اَ 

ــــــمَّ َمْعناُه َوُصورَتُـــــــهُ فـَْهَو الَِّذي تَـ )١٨(
ُمثَّ اْصطََفاُه َحِبْيباً بَارُِئ النََّســــــــــــمِ 
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تُـــــــهُ رَ - ناُه َوُصوْ -تَـــــــمَّ َمعْ - فـَْهَو الَِّذي
َنَســــــــــــمِ -باً بَارُِئ النْ -ُه َحِيبْ -ُمثَّ اْصطََفا

لَْيَس لَـــــــــــهُ فَِإنَّ َفْضَل َرُسْوِل اِهللا )١٩(
َحدٌّ فـَيـُْعِرَب َعْنُه نَاِطٌق ِبَفــــــــــــــــــمِ 

َس لَـــــــــــهُ - ِل اِهللا َيلْ -َل َرُسوْ -فَِإنَّ َفضْ 
ِبَفــــــــــــــــــمِ - ُه نَاِطقٌ -ِرَب َعنْ -َحدٌّ فـَُيعْ 

َلْو نَاَسَبْت َقْدَرُه آيَاتُُه ِعَظمـــــــــــــاً )٢٠(
َأْحَيا اْمسَُه ِحْنيَ يُْدَعى َداِرَس الرَِّمــمِ 

َظمـــــــــــــاً عِ - آيَاتُُه - َقْدَرُه -َلْو نَاَسَبتْ 
رَِمــمِ -َعى َداِرَس الرْ -ِحْنيَ يُدْ - َأْحَيا اْمسَهُ 

اَْعَيااْلَوَرى فـَْهُم َمْعَناُه فـََلْيَس يـَُرى )٢١(
َر  َفِحمِ لِْلُقْرِب َواْلبـُْعِد ِمْنُه َغيـْ ُمنـْ

َس يـَُرى-نَاُه فـََليْ -فـَْهُم َمعْ -اَْعَيااْلَوَرى
َر ُمنْ -بـُْعِد ِمنْ -لِْلُقْرِب َوالْ  َفِحمِ -ُه َغيـْ

َرتـَُهـــــا)٢٢( َوَساَء َساَوَة َأْن َغاَضْت ُحبَيـْ
َوُردَّ َوارُِدها بِاْلَغْيِظ ِحْنيَ َظِمــــــــي

َرتـَُهـــــا- َغاَضْت ُحبَيْ –َوَة َأنْ -َوَساَء َسا
َن َظِمــــــــي-بِاْلَغْيِظ ِحي–رُِدها- َوُردَّ َوا

َكأَنـَُّهْم َهَرباً أَْبطَاَل أَبـَْرَهــــــــــــــــــةٍ )٢٣(
َأْو َعْسَكٌر بِاحلََْصى ِمْن رَاَحتَـْيِه ُرِمـى

َرَهــــــــــــــــــةٍ -أَْبطَاَل َأبْ - َهَرباً -َكأَنـَُّهمْ 
ِه ُرِمـى-ِمْن رَاَحَيتْ -بِاحلََْصى- َعْسَكرٌ َأْو 
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كانَُّه َوْهَو فـَْرٌد ِيف َجَاللَِتِه )٢٤(
يف َعْسَكٍر ِحْنيَ تـَْلَقاُه ويف َحَشمِ 

لَِتهِ -ٌد ِيف َجَال -َوْهَو فـَرْ -كانَّهُ 
َشمِ حَ - قَاُه ويف-ِحْنيَ َتلْ -يف َعْسَكرٍ 

َا اْلُلْؤُلُؤْاملَْكنـُْوُن ٍيف َصَدٍف )٢٥( َكَأمنَّ
ِمْن َمْعِدَينْ َمْنِطٍق ِمْنُه َوُمْبَتَسمِ 

َاالْ  َصَدفٍ -َمْكنـُْوُن ٍيف - ُلْؤُلُؤالْ - َكَأمنَّ
َسمِ تَ -ِمْنُه َوُمبْ -َمْنِطقٍ -ِمْن َمْعِدينَْ 

َالِطْيَب يـَْعِدُل تـُْرباً َضمَّ اَْعظَُمُه )٢٦(
ِلُمْنَتِشٍق منه َوُمْلَتِثمِ طُْوَىب 

ظَُمهُ - باً َضمَّ اَعْ -ِدُل تـُرْ -َالِطْيَب َيعْ 
تَِثمِ -منه َوُملْ -َتِشقٍ -طُْوَىب ِلُمنْ 

اَبَاَن َمْوِلُدُه َعْن ِطْيِب ُعْنِصرِِه )٢٧(
يَاِطْيَب ُمْبَتَدٍإ ِمْنُه َوُخمَْتَتمِ 

ِصرِهِ - َعْن ِطْيِب ُعنْ -ُدهُ لِ -اَبَاَن َموْ 
َتمِ تَـ -ِمْنُه َوُمخْ -َتَدإٍ -يَاِطْيَب ُمبْ 

َجاَءْت ِلَدْعَوتِِه ْاَألْشَجاُر َســــــاِجَدةً )٢٨(
َمتِْشى إِلَْيِه َعَلى َساٍق ِبَال قِــــــــــَدمِ 

ِجَدةً - َأْشَجاُر َســــــا-َوتِِه ْال-َجاَءْت ِلدَعْ 
ــــــــــَدمِ قِ -َساٍق ِبَال -ِه َعَلى- َمتِْشى ِإَيلْ 

ظَنُّوا احلََْماَم َوظَنُّوا اْلَعْنَكُبوَت َعلـَـى)٢٩(
َخْريِ اْلَربِيَِّة َملْ تـَْنُسْج وَملَْ َحتُــــــــــمِ 



٤٢

ىَت َعلـَـ- نُوا اْلَعْنَكُبو-َم َوَظنْ -ظَنُّوا احلََْما
َحتُــــــــــمِ -تـَْنُسْج وَملَْ - يَِة ملَْ - َخْريِ اْلَربِيْ 

ْقَسْمُت بِاْلَقَمِر ْاملْنَشقِّ ِإنَّ لَــــــــــهُ أَ )٣٠(
ُرْوَرَة اْلِقَســــــــــمِ  ِمْن قـَْلِبِه ِنْسَبًة َمبـْ

َن لَــــــــــهُ -ُمْنَشقِّ ِإنْ -َقَمِر ْال-أَْقَسْمُت بِْال
ُرْوَرَة ْال-ِنْسَبًة -ِمْن قـَْلِبهِ  ِقَســــــــــمِ -َمبـْ

يُق ملَْ يَرَِمافالصِّْدُق يف )٣١( اْلَغاِر َوالصِّدِّ
َوُهْم يـَُقْوُلوَن َما بِاْلَغاِر ِمــــــــْن أَرِمِ 

يُق ملَْ -َغاِر َوالصْ -فالصِّْدُق يف ْال ايَرِمَ - صدِّ
أَرِمِ - بِاْلَغاِر ِمــــــــنْ -ُلوَن َما-َوُهْم يـَُقوْ 

ظَنُّوا احلََْماَم َوَظنُّ اْلَعْنَكُبوَت َعلـَـى)٣٢(
ْريِ اْلَربِيّة ملَْ تـَْنُسْج وَملَْ َحتُــــــــــمِ خَ 

َت َعلـَـى- ُن اْلَعْنَكُبو-َم َوَظنْ - ظَنُّوا احلََْما
َحتُــــــــــمِ - تـَْنُسْج وَملَْ - يَة ملَْ - َخْريِ اْلَربِيْ 

َدْعِين َوَوْصِفَي آياٍت َلُه َظَهـــــــَرتْ )٣٣(
َعلَـــــِمظُُهْوَر ناِر اْلِقرَى لَْيالً َعلىَ 

َظَهـــــــَرتْ -ياٍت َلهُ -ِيفَ آ-َدْعِين َوَوصْ 
لَـــــِمعَ -لَْيالً َعلىَ - ِر اْلِقرىَ -ظُُهْوَر نا

ْمل تـَْقَرتِْن ِبَزماٍن َوْهَي ُختِْربُنـَـــــــــا)٣٤(
َعِن اْلَمَعاِد َوَعْن َعاٍد َوَعــــْن ِإَرم

ِبرُنـَـــــــــا-ُتخْ ٍن َوْهَي -ِبَزما-ْمل تـَْقَرتِنْ 
ِإَرم-َعاٍد َوَعــــنْ -ِد َوَعنْ -َعِن اْلَمَعا



٤٣

حمّكماٌت َفَما تـُْبِقَني ِمْن ُشبُــــــــــــهٍ )٣٥(
لِذى ِشَقاٍق َوَما تـَْبِغَني ِمْن َحَكــــمِ 

بُــــــــــــهٍ شُ -تـُْبِقَني ِمْن -ٌت َفَما-ُحمكَّما
َحَكــــمِ -ِمْن تـَْبِغنيَ -ٍق َوَما-لِذى ِشَقا

َكأَنـَّهااحلَْْوُض تـَبـَْيُض اْلُوُجوُه ِبِه )٣٦(
ِمَن اْلُعَصاِة َوَقْدَجآُؤُه َكاحلَُْممِ 

ُه ِبهِ - َيُض اْلُوُجو- َحْوُض َتب-أَنـَّهاالْ كَ 
ُمحَمِ - َجآُؤُه َكالْ -ِة َوَقدْ -ِمَن اْلُعَصا

يـُْنِكُرَهــــــــــاالَ تـَْعَجَنبْ حلَُِسْوٍد رَاَح )٣٧(
َجتَاُهالً َوْهَو َعْنيَ اْحلاِذِق اْلَفِهـــــمِ 

ُرَهــــــــــاكِ - ٍد رَاَح يُنْ -ُسوْ حلَِ –الَ تـَْعَجَنبْ 
َفِهـــــمِ -َن اْحلاِذِق ْال-َوْهَو َعيْ -اُهالً جتََ 

َر َمْن َميََم اْلَعاُفوَن َســــــــاَحَتهُ )٣٨( يَا َخيـْ
َوفـَْوَق ُمُتوِن ْاألَيـُْنِق الرُُّســــمِ َسْعياً 

َحَتهُ - َعاُفوَن َســــــــا- َميََم الْ - يَا َخيـَْر َمنْ 
ُرُســــمِ - ِن ْاألَيـُْنِق الرْ -َق ُمُتو- َسْعياً َوفـَوْ 

َسَرْيَت ِمْن َحَرٍم لَْيالً ِإَىل حـَـــــــــرمٍ )٣٩(
مِ َكَما َسَرى اْلَبْدُر ِيف َداٍج ِمَن الظـَّلَ 

حـَـــــــــرمٍ -لَْيالً ِإَىل - َحَرمٍ –َسَرْيَت ِمنْ 
ظَـَلمِ - َداٍج ِمَن الظْ -َبْدُر ِيف -َكَما َسَرى الْ 

ِــــــمْ )٤٠( َوأَْنَت َختَْرتُِق السَّْبَع الطَِّباَق ِ
ِيف َمرَْكٍب ُكْنَت ِفْيِه َصاِحَب اْلَعلَــــمِ 



٤٤

ِــــــمْ -َباَسْبَع الطِّ - َترُِق السْ - َوأَْنَت َتخْ  َق ِ
لَــــمِ عَ -ِه َصاِحَب ْال-ُكْنَت ِيفْ -ِيف َمرِْكبٍ 

رَاَعْت قـُُلْوَب اْلِعَدا أَنـَْباُء ِبْعثَتِــــــــــهِ )٤١(
َكَنْبَأٍة َأْجَفَلْت َغْفًال ِمَن اْلَغنَــــــــــمِ 

ثَتِــــــــــهِ - أَنـَْباُء ِبعْ -َب اْلِعَدا-رَاَعْت قـُُلوْ 
َغنَــــــــــمِ - َغْفًال ِمَن ْال-َأْجَفَلتْ - َنْبأَةٍ كَ 

ُهْم ُمَصاِدَمُهــــــمْ )٤٢( ُهُم اْجلَِباُل َفَسْل َعنـْ
ُهُم ِيف ُكلِّ ُمْصــــَطَدمِ  َماَذا رََأى ِمنـْ

ُهْم ُمَصا-ُل َفَسلْ -ُهُم اْجلَِبا ِدَمُهــــــمْ -َعنـْ
ُهمُ -َماَذا رََأى َطَدمِ ــــ-ُمصْ ِيف ُكلِّ -ِمنـْ

ُْدى إِلَْيَك رِيَاُح النَّْصِر َنْشُرُهـــــــمُ )٤٣(
فـََتْحَسُب الزَّْهَر ِيف ْاَألْكَماِم ُكلَّ َكــمِ 

َرُهـــــــمُ -ُح النَّْصِر َنشْ -َك رِيَا-ُْدى ِإَيلْ 
َكــمِ -َأْكَماِم ُكل-َزْهَر ِيف ْال- فـََتْحَسُب الزْ  ل َ

ِيف ِحْرِز ِملَّتِـــــــــــــــــــهِ َأَحلَّ أُمََّتُه )٤٤(
َكالَّلْيِث َحلَّ َمَع ْاَألْشَباِل َيف َأَجـــــمِ 

تِـــــــــــــــــــهِ لَ -ِيف ِحْرِز ِملْ -َتهُ مَ -َأَحلَّ أُمْ 
َأَجـــــمِ -َأْشَباِل ِيف - َل َمَع ْال- َكالَّلْيِث َحلْ 

َوَمْن يَِبْع آِجًال ِمْنُه بَِعاِجِلهِ )٤٥(
َيِنبْ َلُه اْلَغْنبُ ِيف بـَْيِع َوِيف َسَلمِ 

ِلهِ جِ -ِمْنُه ِبَعا-آِجًال -َوَمْن يَِبعْ 
َسَلمِ - َوِيف بـَْيعٍ -َغْنبُ ِيف -َيِنبْ َلُه الْ 

فَِإنَّ ِيل ِذمًَّة ِمْنُه بَِتْسِمَيِيت )٤٦(



٤٥

َممِ  حممًدا َوْهَوَأْو َىف اْخلَْلِق بِالذِّ
ِمَيِيت -ِمْنُه بَِتسْ -ِذمَّةً -فَِإنَّ ِيل 

ِذَممِ -َىف اْخلَْلِق بِالذْ -َوْهَوَأوْ -احممدً 
َوَلْن يـَُفْوَت اْلِغَىن ِمْنُه َيداً َترَِبْت )٤٧(

ِإنَّ اْحلََيا يـُْنِبُت ْاَألْزَهاَرِيف ْاَألَكمِ 
رَِبتْ تَ -ِمْنُه يَداً - َت اْلِغَىن -َوَلْن يـَُفوْ 

َكمِ أَ -َهاَرِيف ْالأَزْ -يـُْنِبُت ْال- ِإنَّ اْحلََيا

هذا جدول خمتصر يف حتليل الزحاف و العلة يف قصيدة الربدة :
يف قصيدة ربيت الشعرقم

الربدة
نوع تفعيلة

الزحاف
تفعيلة

فاعلنمستفعلنخنبعلنافتفعلنسم

١

٢

٣

ُمْوَالَي َصلِّــــي َوَسلّـِـــْم 
َعلَـــى ۞َداِئمـــًا أَبَــــًدا

َحِبْيبِــــَك َخْيــِر ْاخلَْلِق ُكلِِّهـم 

ــــــِر ِجْيــــــرَاٍن ِبِذى  أَِمْن َتذَكُّ
َمَزْجَت َدْمًعا ۞سـَـــــَلِم 

َجَرى ِمْن ُمْقَلٍة بِـــــَدمِ 

يَاَربِّ بِاْلُمْصطََفى بـَلِّْغ 
َواْغِفْرلََنا ۞َمَقاِصيَدنَا 

َماَمَض يَاَواِسَعْل كَرِميْ 

ِيبْ ى حَ لَ عَ 

كْ ذَ تَ نْ مِ أَ 

-

ادً بَ اَ 
يْ خَ كَ بِ 

مِ هلِِ 

يْ جِ رِ كُ 
مِ لَ سَ 

يمِ رَ كَ 
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اْم هبَّــــت الريـــــُح ِمْن تلقاِء  
وَأْوَمَض ۞كاظمــٍة 

اْلبَـْرُق يف الظَّْلماِء ِمْن ِإَضم

أَحيَْسُب الصَّبُّ أّن احلُْبَّ 
ما بـَْنيَ ۞ُمْنكتــــِـــــــِم 

ُمْنَسِجِم منه ومضطــــــــرم

َفَكْيَف تـُْنِكُر ُحبَّا بـَْعَدَما 
ِبِه َعَلْيَك ۞َشِهَدْت 

ُعُدْوِل الدَّْمِع َوالسََّقمِ 

ْمُت َنصيَح الّشْيِب  ْ ِإىنِّ ا
َوالّشْيُب ۞يف َعـــــَذيلِ 

ابـَْعُد يف ُنْصٍح عن التـَُّهــــمِ 

فَإنَّ أَمَّاريت بالسُّوِء ما 
من ۞تـََعظَــــــــــــــتْ 

لْ ضَ مَ وْ أَ وَ 

بُ سَ حيَْ أَ 

نْ تُ فَ يْ كَ فَ 
يْ لَ ِه عَ بِ 

أَعدْ َال وَ 

ةٍ مَ ظِ 
مِ ضَ إِ 

مٌ تِ كَ 
مٍ جَ سَ 
مِ رِ طَ 

بْ حُ رُ كِ 
-

تْ دَ هِ شَ 
ُدوْ عَ كَ 

مِ قَ سَ 

يصِ ُت نَ 
لٍ ذَ عَ 

َعُدِيف 
مِ تـُهَ 

تْ ظَ عَ تَـ 
يبَِنذِ 

خنب
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خنب
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ها بنذير الّشْيِب َجْهلِ 
وْاهلـــَـََرم

وال َأَعدَّْت ِمَن اْلِفْعِل 
َضْيِف ۞اجلَِْمْيِل قِــــــــــَرى

أَملّ ِبرْأسي غَري ُحمْتَشــــــمِ 

َمْن ِيل ِبَردِّ ِمجاٍح ِمن 
كما يـَُردُّ ۞غوايتهـــــــــــــــا

مجاُح اْخليِل باللُّجـــــــــُمِ 

ملُه َوالنـَّْفُس َكالطفل إن 
حبِّ ۞شبَّ علــــى 

الرضاِع وإن تفطمُه 
ينفطــــم

فاْصِرْف َهواها وحاِذْر أن 
إنَّ اْهلََوى ما ۞تـَُولِّيَــــــــــهُ 

تـََوىلَّ ُيْصِم أو يِصـــــمِ 

واْستَـْفرِِغ الدَّْمِع ِمن َعْنيٍ 
ِمن ۞َقِد اْمتَـــَألَتْ 

دْ ا يـُرَ مَ كَ 

اَ حملَ اْ نَ مِ 

َهَرمِ 

ىلِِقرَ 
َمِربَأْ 
َتَشمِ 

اِدِمجَ 
اهَ يَتِ 

اُدِمجَ 
مِ جلُُ 

ىلَ َب عَ 
مِ َفطِ 

لَِيهُ 
َيِصمِ 

تْ َألَ تَ 
رِمَولْ 

َدمِ نَ 
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٤٨

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

ـــــَدمِ ْاحملارِِم واْلَزْم ِمحَْيَة النَّــ

وخاِلِف الّنْفِس َوالشَّْيطَاَن 
َوِإْن ُمها ۞َواْعِصِهَمــا

ِـــــم َّ َحمََضاَك النُّْصَح فا

ظََلْمُت ُسنََّة َمن َأْحَيا 
َأِن ۞الظََّالِم إِلَــــــــــى

اْشَتَكْت َقَدَماُه الضُّرَّ ِمــــــْن 
َوَرمِ 

اْلَكْونـَْنيِ حممٌَّد َســـــــــــــــِّيُد 
َواْلَفرِيَقْنيِ نِ ۞َوالثـََّقَلْيـ

ِمن ُعْرٍب َوِمن َعَجـــــمِ 

نَِبيـَُّنا ْاَألِمُر النَّاِهْي َفالَ 
اَبـَرَِّىف قـَْوِل َال ِمْنُه ۞َاَحدٌ 

َوَال نَِعمِ 

فـَْهَو الَِّذي تَـ ــــــمَّ َمْعناُه 
ُمثَّ اْصطََفاُه ۞َوُصوَرتُـــــــهُ 

بَارُِئ النََّســــــــــــمِ َحِبْيباً 

فِ الِ خَ وَ 
امهَُ نْ إِ وَ 

نْ سُ تُ مْ لَ ظَ 
تْ كَ تَ شْ نِ أَ 

دٌ مَ حمَُ 
يْ رِ لفَ اْ ِن وَ 

االْ نَ يـُّ بِ نَ 
َال وَ هُ نْ مِ 

ضْ فَ نَّ إِ فَ 

امَ هِ صِ 
اضَ حمََ 
مِ َِ 

نْ َة مَ نَ 
َىل ِم إِ 
امَ دَ قَ 
مِ رَ وَ 

ثَقَليْ 
َعَجمِ 

ُرنْ مِ أَ 
-

َرتُهُ 
َنَسمِ 

َلَرُسوْ 
هُ لَ سَ 
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٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

فَِإنَّ َفْضَل َرُسْوِل اِهللا لَْيَس 
َحدٌّ فـَيـُْعِرَب َعْنُه ۞لَـــــــــــهُ 

نَاِطٌق ِبَفــــــــــــــــــمِ 

َلْو نَاَسَبْت َقْدَرُه آيَاتُهُ 
َأْحَيا اْمسَُه ۞ِعَظمـــــــــــــاً 

ِحْنيَ يُْدَعى َداِرَس الرَِّمــمِ 

َيااْلَوَرى فـَْهُم َمْعَناُه اَعْ 
لِْلُقْرِب ۞فـََلْيَس يـَُرى 

َفِحمِ  َر ُمنـْ َواْلبـُْعِد ِمْنُه َغيـْ

َوَساَء َساَوَة َأْن َغاَضْت 
َرتـَُهـــــا َوُردَّ َوارُِدها ۞ُحبَيـْ

بِاْلَغْيِظ ِحْنيَ َظِمــــــــي

َكأَنـَُّهْم َهَربًا أَْبطَاَل 
َأْو َعْسَكٌر ۞أَبـَْرَهــــــــــــــــــةٍ 

بِاحلََْصى ِمْن رَاَحتَـْيِه ُرِمـى

كانَُّه َوْهَو فـَْرٌد ِيف َجَاللَِتِه 
يف َعْسَكٍر ِحْنيَ ۞

فَليْ اهُ نَ 
ُمنْ رَ يْـ ُه غَ 

اسَ اءَ سَ وَ 
اوَ دَّ رُ وَ 

مْ هُ نـَّ أَ كَ 

هُ نَّ أَ كَ 

ِيف وَ اهُ قَ 

َعنْ بَ رِ 
ِبَفمِ 

ماً ظَ عِ 
رَِممِ 

-
ىيـُرَ سَ 

اَِ رَ 
اهَ دُ رِ 
يَظمِ نَ 

ابً رَ هَ 
ةٍ هَ رَ 

ىِه ُرمِ 

هِ تِ لَ 
مِ شَ حَ 

-
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٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

َحَشمِ ِيف تـَْلَقاُه وَ 

َا اْلُلْؤُلُؤْاملَْكنـُْوُن ٍيف  َكَأمنَّ
ِمْن َمْعِدَينْ ۞َصَدٍف 

َمْنِطٍق ِمْنُه َوُمْبَتَسمِ 

َالِطْيَب يـَْعِدُل تـُْربًا َضمَّ 
طُْوَىب ِلُمْنَتِشٍق ۞اَْعظَُمُه 

منه َوُمْلَتِثمِ 

اَبَاَن َمْوِلُدُه َعْن ِطْيِب 
يَاِطْيَب ُمْبَتَدإٍ ۞ُعْنصرِِه 

ِمْنُه َوُخمَْتَتمِ 

َجاَءْت ِلَدْعَوتِِه ْاَألْشَجاُر 
َمتِْشى إِلَْيِه ۞َســــــاِجَدةً 

قِــــــــــَدمِ َعَلى َساٍق ِبَال 

ظَنُّوا احلََْماَم َوظَنُّوا 
َخْريِ ۞اْلَعْنَكُبوَت َعلـَـى

منُه َوُمبْ 

منُه وُملْ 

َموْ انَ بَ اَ 

َوُمخْ هُ نْ مِ 

-
فٍ دَ صَ 
مِ سَ تَ 

-
ِدُل تـُرْ 

هُ مَ ظُ 
مِ ثِ تَ 

ُدهُ لِ 
هِ رِ صِ 
إٍ دَ تَ 

-

وتِِه لْ 
ةً دَ جِ 

لىَ ِه عَ 
مِ دَ قِ 

نْ ظَ َم وَ 
لىَ َت عَ 

ِة ملَْ يَ 
مِ حتُ 
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٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

اْلَربِيَِّة ملَْ تـَْنُسْج وَملَْ َحتُــــــــــمِ 

أَْقَسْمُت بِاْلَقَمِر ْاملْنَشقِّ ِإنَّ 
ِمْن قـَْلِبِه ِنْسَبًة ۞لَــــــــــهُ 

ُرْوَرَة اْلِقَســــــــــمِ  َمبـْ

الصِّْدُق يف اْلَغاِر فَ 
يُق ملَْ يَرَِما ۞َوالصِّدِّ

َوُهْم يـَُقْوُلوَن َما بِاْلَغاِر 
ِمــــــــْن أَرِمِ 

ظَنُّوا احلََْماَم َوظَنُّوا 
َخْريِ ۞اْلَعْنَكُبوَت َعلـَـى 

اْلَربِيَِّة ملَْ تـَْنُسْج وَملَْ َحتُــــــــــمِ 

َدْعِين َوَوْصِفَي آياٍت لَهُ 
ظُُهْوَر ناِر ۞ــــَرتْ َظَهـــ

اْلِقرَى لَْيالً َعلَى َعلَـــــِم

ْمل تـَْقَرتِْن ِبَزماٍن َوْهَي 
َعِن اْلَمَعاِد ۞ُختِْربُنـَـــــــــا

َوَعْن َعاٍد َوَعــــْن ِإَرم

انَ رَ وْ هُ ظُ 

اعَ ملاْ نِ عَ 

امَ كَّ حمَُ 
اقَ شِ ىْ ذِ لِ 

رِلْ مَ قَ 
هُ لَ نَ 
مِ سَ قِ 

امَ رِ يَ 
مِ رِ أَ 

نْ ظَ وَ مَ 
لىَ َت عَ 

ملَْ ةِ يَ 
مِ حتَُ 
تْ رَ هَ ظَ 

مِ لَ عَ 

امَ زَ بِ 
انَ رُ بِ 
مِ رَ إِ 

ُشُبهٍ 
مِ كَ حَ 
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٥٢

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

حمّكماٌت َفَما تـُْبِقَني ِمْن 
لِذى ِشَقاٍق ۞ُشبُــــــــــــهٍ 

َحَكــــمِ َوَما تـَْبِغَني ِمْن 

َكأَنـَّهااحلَْْوُض تـَبـَْيُض 
ِمَن اْلُعَصاِة ۞اْلُوُجوُه بِِه 

َوَقْدَجآُؤُه َكاحلَُْممِ 

َال تـَْعَجَنبْ حلَُِسْوٍد رَاَح 
َجتَاُهالً َوْهَو ۞يـُْنِكُرَهــــــــــا

َعْنيَ اْحلاِذِق اْلَفِهـــــمِ 

َر َمْن َميََم اْلَعاُفوَن  يَا َخيـْ
َسْعيًا َوفـَْوَق ۞َتهُ َســــــــاحَ 

ُمُتوِن ْاألَيـُْنِق الرُُّســــمِ 

َسَرْيَت ِمْن َحَرٍم لَْيًال ِإَىل 
َكَما َسَرى ۞حـَـــــــــرمٍ 

اْلَبْدُر ِيف َداٍج ِمَن الظـََّلمِ 

الْ هَ نّـ أَ كَ 
وْ ُض اْلُوجُ يَ 

َجآُؤُه َكالْ 

ًال اهُ جتََ 

نْ مِ تَ يْ رَ سَ 
لْ رَ اسَ مَ كَ 

خْ تَ تَ نْ أَ وَ 

هِ ُهبِ 
دْ قَ ِة وَ 
-
مِ ِمحَ 

وْ سُ حلَِ 
اهَ رُ كِ 
مِ هِ فَ 

لْ مَ ميََ 
هُ تَ حَ 
وْ تُـ مُ قَ 
ُسمِ رُ 

مٍ رَ حَ 
مِ رَ حَ 
مِ لَ ظَ 

ُق سْ رِ تَ 
مِ ِِ 
مِ لَ عَ 
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٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥
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َوأَْنَت َختَْرتُِق السَّْبَع الطَِّباَق 
ِــــــمْ  ِيف َمرَْكٍب ُكْنَت ۞ِ

اْلَعلَــــمِ ِفْيِه َصاِحَب 

رَاَعْت قـُُلْوَب اْلِعَدا أَنـَْباُء 
َكَنْبأٍَة ۞ِبْعثَتِــــــــــهِ 

َأْجَفَلْت َغْفًال ِمَن اْلَغنَــــــــــمِ 

ُهْم  ُهُم اْجلَِباُل َفَسْل َعنـْ
َماَذا رََأى ۞ُمَصاِدَمُهــــــمْ 

ُهُم ِيف ُكلِّ ُمْصــــَطَدمِ  ِمنـْ

النَّْصِر ُْدى إِلَْيَك رِيَاُح 
فـََتْحَسُب ۞َنْشُرُهـــــــمُ 

الزَّْهَر ِيف ْاَألْكَماِم ُكلَّ َكــمِ 

َأَحلَّ أُمََّتُه ِيف ِحْرِز 
َكالَّلْيِث ۞ِملَّتِـــــــــــــــــــهِ 

َحلَّ َمَع ْاَألْشَباِل َيف َأَجـــــمِ 

َوَمْن يَِبْع آِجًال ِمْنُه ِبَعاِجِلِه 
ِيف بـَْيِع َيِنبْ َلُه اْلَغْنبُ ۞

ةٍ أَ بْ نَ كَ 

ا بَ اجلِْ مُ هُ 

زْ بُ سَ حْ تَ فَـ 

أُْم لَّ حَ أَ 

عْ بِ يَ نْ مِ وَ 
الْ هُ َيِنبْ لَ 

اعَ بِ هُ نْ مِ 

ِيلْ نَّ إِ فَ 

هِ تِ ثَ 
مِ نَ غَ 

لْ سَ ُل فَ 
مْ هُ ِدمَ 
مِ دَ طَ 

ايَ رِ كَ 
مُ هُ رُ 

مِ َل كَ 

هُ تَ مَ 
ِتهِ لَ 

َل مَع الْ 
مِ جَ أَ 

هِ لِ جِ 
مِ لَ سَ 
-

ِيتْ يَ مِ 
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٥٤

٤٧

َوِيف َسَلمِ 

فَِإنَّ ِيل ِذمًَّة ِمْنُه بَِتْسِمَيِيت 
ًدا َوْهَوَأْو َىف مَّ حمَُ ۞

َممِ  اْخلَْلِق بِالذِّ

َوَلْن يـَُفْوَت اْلِغَىن ِمْنُه َيداً 
ِإنَّ اْحلََيا يـُْنِبُت ۞َترَِبْت 

ْاَألْزَهاَرِيف ْاَألَكمِ 

بَِتسْ هُ نْ مِ 
دً مَّ حمَُ 

وْ فُ يَـ نْ لَ وَ 
ًدايَ هُ نْ مِ 

-
مِ مَ ذِ 

َبتْ رِ تَ 
-
مِ كَ أَ 

طي
خنب

خنب
طي
خنب

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

البياناتحليلت-ج
ا  بالبحر مائةستونوالذي يقصد الباحث بالقصيدة الربدة ويف ختم ابيا

، بالوزن والقوايفلةيالتفعمانية ثبمستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلنالتام البسيط
الشعر يف قصيدة الربدة كلها مدخول زحاف املفرد مل يوجد علة، مثال : 

اُمْوَالَي َصلِّــــي َوَسلّـِـــْم َداِئمـــاً أَبَــــدً )١(
َعلَـــى َحِبْيبِــــَك َخْيــِر ْاخلَْلِق ُكلِِّهـم

أَبَــــًدا-لـِـــْم َداِئمـــًا- لــــي َوَسْل - ُمْوَالَي َصلْ 
ـمِ هلِ -ِر ْخلَْلِق ُكلْ -بِــــَك َخْيــ- َعلَـــى َحِيبْ 

فعلن–مستفعلن - فاعلن - مستفعلن
فعلن-مستفعلن - فعلن -متفعلن 

فرد يف عروض وضرب هو اخلنب حذف احلرف املل زحاف و الشعر دخبيتيف 
هو فردامل، مث زحاف من تفعيلة فاعلن صار فعلنالثاين الساكن يف عروض و ضرب
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من .صار متفعلنمْستفعلنةيف حشو عجز حذف حرف الثاين الساكن من تفعيلاخلنب
ضرورة شعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيلة فعلن.هلِـمِ بيت اللفظ 

َدنَا )يَاَربِّ بِاْلُمْصطََفى بـَلِّْغ َمَقاِصي٢(
َواْغِفْرلََنا َماَمَض يَاَواِسَعْل كَرِميْ 

علن اف-مستفعلن-علناف- تفعلنسم
فعلن–مستفعلن -فاعلن -تفعلن سم

ل زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن و حشو عجز دخالشعر يف بيت 
فاعلن صار فعلن.ةمن تفعيل

مِ ــــــلَ ى سَ ذِ ـــــراٍن بِ جيْـ ــــــرِ كُّ ذَ تَ نْ مِ أَ )٣(
مِ ــــدَ لٍة بِـ قْ ن مُ ا َجَرى مِ عً مْ دَ تَ جْ زَ مَ 

ســــَــَلمِ -ـراِنْن ِبِذى-ـــــيْ ُكِر جِ ــــــ  كْ ذَ تَ نْ أَمِ 
بِـــــَدمِ -ِةنْ لَ من ُمقْ - َعْن َجَرى- مزْجَت دمْ 

فعلن -مستفعلن- فعلن-متفعلن
فعلن-مستفعلن - فاعلن - متفعلن 

نب  حذف اخلهوفرد املدخل زحاف مالشعر يف عروض و ضرب بيتيف 
حذف احلرف الثاين ل خنبو ، مث دخصار فعلنفاعلنةاحلرف الثاين ساكن من تفعيل

ســــَــَلِم  من لفظ شو صدر و حشو عجز.على حصار متفعلنمْستفعلنةمن تفعيل
ضروة شعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيالت فعلن.

اْم هبَّــــت الريـــــُح ِمْن تلقاِء كاظمــةٍ )٤(
وَأومض الربق يف الظَّْلماِء من ِإضم

ظمــةٍ -تلقاِء كا-رِيـــــُح ِمنْ -اْم هبَّــــت رْ 
ِإضمِ - ظَْلماِء من- برُق يف ظْ -وَأومض لْ 

فعلن-مستفعلن–فاعلن -مستفعلن 
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فعلن–مستفعلن -فعلن -متفعلن
عروض وضرب مدخل خنب حذف احلرف الثاين الساكن من بيت الشعريف 

ة.مث حشو عجز اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلصار فعلن فاعلنةتفعيل
ضروة شعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من ضمِ إِ من لفظ.صار متفعلنمستفعلن

تفعيلة فعلن.
ـــمِ ــــكتِــــ نْ مُ بَّ احلُْ أنّ بُّ الصَّ بُ سَ أحيَْ )٥(

منه ومضطــــــــرممِ جِ سَ نْ مُ ْنيَ ما بَـ 
َكتَـــــــــــِم-َن اْحلبَّ ِمن- َصبُّ أنْ - أحيسُب صْ 

طَـــــِـــرمِ - ِمْنُه َوُمضْ -َسِجمٍ - ما بـَْنيَ ُمنْ 
فعلن-مستفعلن–فاعلن - متفعلن 

فعلن–علن تمس-فعلن–مستفعلن 
خنب حذف احلرف هواملفردل زحاف و الشعر عروض و ضرب دخبيتيف 

ل زحاف و الشعر حشو صدر دخبيت. يف صار فعلنفاعلنةالثاين الساكن من تفعيل
، وحشو عجزصار متفعلنمستفعلنةاملفرد خنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيل

شطر من بيت دخول الزحاف املفرد هو طي حذف احلرف الرابع الساكن من تفعيلة 
ن. لفظ َكَتِم ضرورة شعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيلة مستفعلن صار مستعل

فعلن. لفظ طرِم ضرورة شعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة بالتفعيلة فعلن.
)َفَكْيَف تـُْنِكُر ُحبَّا بـَْعَدَما َشِهَدْت ٦(

ِبِه َعَلْيَك ُعُدْوِل الدَّْمِع َوالسََّقمِ 
َشِهَدتْ - بـَْعَدَمابًا -ِكُر ُحبْ -َفَكْيَف ُتنْ 

َسَقمِ -ِل الدَّْمِع َوالسْ -َك ُعُدوْ -ِبِه َعَليْ 
فعلن- مستفعلن–فعلن - متفعلن 

فعلن–علن فتمس-فعلن–متفعلن 
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دخول زحاف املفرد وحشو صدر وحشو عجزيف بيت الشعر عروض و ضرب
الشعر يف بيت .صار فعلنهو خنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة فاعلن

ل زحاف املفرد خنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن و حشو صدر دخ
بعالراالثاين و حذف احلرف خبلصار متفعلن، وحشو عجز دخول الزحاف املفرد هو 

ضرورة شعرية بإشباع حركة كسرة سقمِ من تفعيلة مستفعلن صار متعلن. لفظ نيالساكن
.مناسبة من تفعيلة فعلن

ْمُت َنصيَح الّشْيِب يف َعـــــَذيلِ ِإىنِّ )٧( ْ ا
َوالّشْيُب ابـَْعُد يف ُنْصٍح عن التـَُّهــــمِ 

مْ  ْ َعـــــَذيلِ - َح الّشْيِب يف-ُت َنصي-ِإىنِّ ا
تـَُهــــمِ -ُنصٍح َعِن تْ -َعُد يف-َوالّشْيُب َابْ 

مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

البيت  و حشو عجز  شطرر عروض و ضرب و حشو صدر الشعيف بيت
صار فعلن، من فاعلنةل خنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلو البيت  دخشطر

ضرورة الشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيلة فعلن. تـَُهــــمِ بيت اللفظ 
فَإنَّ أَمَّاريت بالسُّوِء ما تـََعظَــــــــــــــتْ )٨(

َجْهِلها بنذير الّشْيِب وْاهلـــَـََرممن 
تـََعظَــــــــــــــتْ -بالسُّوِء ما - َماريت-فَإنَّ أَمْ 

هـــَـََرم- ِر الّشْيِب وْال-بَِنِذي-من َجْهِلها
فعلن-مستفعلن- فاعلن-متفعلن

فعلن-مستفعلن- فعلن- مستفعلن
رد هو ل زحاف املفو يف بيت الشعر  يف عروض وضرب وحشو عجز شطر دخ

ل خنب و دخفاعلن، ويف حشو صدرةاخلنب حذف احلرف  الثاين الساكن من تفعيل
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ضرورة الشعرية هـــَـََرممن بيت اللفظ مستفعلن.  ةحذف احلرف الثاين الساكن من تفعيل
بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيالت فعلن.

ىوال َأَعدَّْت ِمَن اْلِفْعِل اجلَِْمْيِل قِــــــــــرَ )٩(
َضْيِف أَملّ ِبرْأسي غَري ُحمْتَشــــــمِ 

ِل قِــــــــــَرى- ِفْعِل اجلَِْميْ - َدْت ِمَن لْ -وال َأَعدْ 
تَشــــــمِ -سي غَري ُمحْ -َم ِبرأْ - َضْيٍف أملَْ 

فعلن-مستفعلن-فاعلن-متفعلن
فعلن- مستفعلن-فعلن- مستفعلن

اخلنب حذف احلرف الثاين ل زحاف املفرد هو و يف بيت الشعر حشو صدر دخ
، ويف بيت الشعر عروض وضرب وحشو عجز صار متفعلنمستفعلنةالساكن من تفعيل

صار فاعلنةل زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلو شطر دخ
من بيت اللفظ  تشم ضرورة الشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيالت .فعلن

فعلن.
ِبَردِّ ِمجاٍح ِمن غوايتهـــــــــــــــاَمْن ِيل )١٠(

كما يـَُردُّ مجاُح اْخليِل باللُّجـــــــــُمِ 
يَِتهـــــــــــــــا- ٍح ِمن غوا-ِد ِمجا-َمْن ِيل ِبَردْ 

ُجلـــــــــُمِ -ُح اْخليِل بِالْ - ُد مجَا-كما يـَُردْ 
فعلن- مستفعلن-فعلن- مستفعلن

فعلن-مستفعلن- فعلن-متفعلن
يف بيت الشعر  حشو صدر الشطر وحشو عجز الشطر  وعروض وضرب  

صار فاعلنة ل زحاف املفرد  هو اخلنب حذف حرف الثاين الساكن من تفعيلو دخ
، يف بيت حشو عجز األوىل مدخل زحاف املفرد هو  اخلنب حذف الثاين الساكن فعلن
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رة الشعرية بإشباع حركة  من بيت اللفظ جلِم ضرو .صار متفعلنمستفعلنةمن تفعيل
كسرة مناسبة من تفعيلة فعلن.

ملُه شبَّ علــــى)١١( َوالنـَّْفُس َكالطفل إن 
حبِّ الرضاِع وإن تفطمُه ينفطــــم

ملُه شْب -ِطْفِل إن-والَّنْفُس َكطْ  َب َعلــَــى-ُ
َفِطــــمِ - تـَْفِطْمُه َينْ -ِع َوِإنْ - ُحبِّ الرََّضا

َهواها وحاِذْر أن تـَُولِّيَــــــــــهُ فاْصِرْف )١٢(
إنَّ اْهلََوى ما تـََوىلَّ ُيْصِم أو يِصـــــمِ 

لِيَــــــــــهُ -ِذْر أن تـَُولْ - ها وحا-فاْصِرْف َهوا
يِصـــــمِ -َىل ُيْصِم أو-ما تـََولْ -إنَّ اْهلََوى

فعلن-مستفعلن-فاعلن- مستفعلن
فعلن-مستفعلن-فاعلن -مستفعلن 

ل زحاف املفرد هو اخلنب  حذف احلرف و يف بيت الشعر عروض وضرب دخ
من بيت اللفظ فطم و يصم ضرورة .صار فعلنالثاين الساكن من تفعيالت فاعلن

الشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيالت فعلن.
تْ ـــَألَ تَ امْ دِ قَ ْنيٍ ن عَ مِ عِ مْ الدَّ غِ ِر فْ تَـ واسْ )١٣(

مِ ـــــــدَ النَّ ةَ يَ ِمحْ مْ لزَ واْ مِ حملارِ ن اْ مِ 
تْ ـــَألَ تَ - امْ دِ قَ ْنيٍ عَ - نمِ ْمعِ دَ -الدْ غِ ِر فْ تَـ واسْ 

مِ ــــــدَ نـَ - النْ ةَ يَ ِمحْ مْ زَ -والْ مِ رِ - حملان اْ مِ 
فعلن–مستفعلن -فاعلن -مستفعلن 

فعلن-مستفعلن -فعلن–متفعلن 
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زحاف املفرد هو يف بيت الشعر عروض وضرب و حشو عجز شطر دخول 
اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن، بيت الشعر حشو عجز 
دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن صار 
متفعلن. من بيت اللفظ َنَدِم ضرورة الشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيلة فعلن.

ــامَ هِ صِ اعْ وَ انَ طَ يْ الشَّ وَ سِ نفْ لّ افِ وخالِ )١٤(
ِـــــمحَ صْ النُّ اكَ ضَ ا حمََ مهُ نْ إِ وَ  َّ فا

ــامَ هِ صِ -اعْ وَ انَ طَ يْ شَ - الشْ وَ سِ فْ نَـ -النْ فِ وخالِ 
ـــــمِ ِ -اتْ فَ حَ صْ النُّ كَ -اضَ حمََ -امهُ نْ إِ وَ 

فعلن-مستفعلن-فاعلن-متفعلن
فعلن-مستفعلن- فعلن-متفعلن

الشعر عروض وضرب وحشو عجز الشطر دخول زحاف املفرد هو يف بيت 
اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن، يف بيت الشعر حشو 
صدر وحشو عجز دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من 

َِِم ضرورة الشعرية بإشبا  ع حركة كسرة تفعيلة مستفعلن صار متفعلن. من بيت اللفظ 
مناسبة من تفعيالت فعلن.

ــــــــــىلَ إِ مِ َال ا الظَّ يَ حْ ن أَ مَ ةَ نَّ سُ تُ مْ لَ ظَ )١٥(
مِ رَ وَ ــــــنْ مِ رَّ الضُّ اهُ مَ دَ قَ تْ كَ تَ اشْ نِ أَ 

ــــــــــىلَ إِ مِ - َال ا الظَّ يَ حْ أَ -نمَ ةَ نَ -نْ سُ تُ مْ لَ ظَ 
مِ رَ وَ -ــــــنْ مِ رَّ الضُّ هُ -امَ دَ قَ -تْ كَ تَ اشْ نِ أَ 

فعلن-مستفعلن- فعلن-متفعلن
فعلن-مستفعلن- فعلن-متفعلن

يف بيت الشعر حشو صدر وحشو عجز دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف 
احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن صار متفعلن، يف بيت شعر عروض وضرب 
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ف وحشو صدر شطر وحشو عجز شطر دخول مدخل زحاف املفرد هو اخلنب حذ
احلرف الثاين الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. من بيت اللفظ َوَرِم ضرورة الشعرية 

بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيالت فعلن.
ـيْ لَ قَ الثـَّ وَ ْنيِ نَـ وْ كَ الْ ـيدُ ــــــــــــــِّ سَ دٌ حممَّ )١٦(

ـــــمِ جَ ن عَ مِ وَ بٍ رْ ن عُ مِ ْنيِ يقَ رِ لفَ اْ وَ نِ 
ـيْ لَ قَ ثَـ -الثْ وَ ْنيِ نَـ وْ كَ -الْ ـيدُ ــــــــــــــِّ سَ -دٌ حممَّ 

ـــــمِ جَ عَ - ن مِ وَ بٍ رْ عُ - نمِ ْنيِ قَـ -يرِ لفَ اْ وَ نِ 
فعلن–مستفعلن -فاعلن -متفعلن

فعلن-مستفعلن - فاعلن - متفعلن 
يف بيت الشعر عروض و ضرب دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف 

فاعلن صار فعلن. يف بيت الشعر حشو صدر وحشو عجز الثاين الساكن من تفعيلة 
مدخل زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن صار 
متفعلن. من بيت اللفظ َعَجِم ضرورة الشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيالت 

فعلن.
)نَِبيـَُّنا ْاَألِمُر النَّاِهْي َفالَ َاَحدٌ ١٧(

ِىف قـَْوِل َال ِمْنُه َوَال نَِعمِ اَبـَرَّ 
َحدٌ اَ -ناِهْي َفالَ -آِمُر النْ -نَِبيـَُّنا ْال

نَِعمِ - ِمْنُه َوَال - قـَْوِل َال -بـَرَِّىف اَ 
فعلن-مستفعلن–فاعلن - متفعلن 

فعلن–علن تمس-فعلن–مستفعلن 
هول زحاف املفردو دخوحشو صدر شطر الشعر عروض و ضرب بيتيف 

الشعر حشو بيت. يف صار فعلنفاعلنةخنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيل
ةل زحاف املفرد خنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلو دخوحشو عجزصدر
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شطر من بيت دخول الزحاف املفرد هو طي ، وحشو عجزصار متفعلنمستفعلن
ن. لفظ نعِم ضرورة شعرية حذف احلرف الرابع الساكن من تفعيلة مستفعلن صار مستعل

بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيلة فعلن.
ـــــــهُ تُ ورَ صُ وَ ناهُ عْ مَ ـ ــــــمَّ ي تَ ذِ الَّ وَ هْ فَـ )١٨(

ــــــــــــمِ سَ ُئ النَّ ارِ باً بَ يْ بِ حَ اهُ فَ طَ اصْ ُمثَّ 
ـــــــهُ تُ رَ - وْ صُ وَ ناهُ -عْ مَ ـــــــمَّ تَ - يذِ الَّ وَ هْ فَـ 

ــــــــــــمِ سَ نَ -ُئ النْ ارِ باً بَ -ِيبْ حَ هُ -افَ طَ اصْ ُمثَّ 
فعلن-مستعلن–فاعلن - مستفعلن

فعلن-مستفعلن - فعلن - مستفعلن
يف بيت الشعر عروض و ضرب و حشو عجز شطر دخول زحاف املفرد هو 
اخلنب حذف احلرف الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف بيت حشو صدر شطر 
دخول زحاف املفرد هو طي حذف احلرف الرابع الساكن من تفعيلة مستفعلن صار 

اسبة من تفعيلة فعلن، يف ضرورة شعرية بإشباع حركة الضمة منـــــــهُ تُ رَ مستعلن. يف لفظ 
ضرورة شعرية بإشباع حركة الكسرة مناسبة من تفعيلة فعلن.يف لفظ فـَْهَو ــــــــــــمِ سَ لفظ نَ 

ضرورة شعرية اصله فـَُهَو بسكون احلرف ها  مناسبة من تفعيالت مستفعلن.
ـــــــــــهُ لَ سَ يْ لَ اهللاِ لِ وْ سُ رَ لَ ضْ فَ نَّ إِ فَ )١٩(

ــــــــــــــــــمِ فَ ٌق بِ اطِ نَ هُ نْ عَ بَ رِ عْ يُـ دٌّ فَـ حَ 
ـــــــــــهُ لَ سَ -َيلْ اهللاِ لِ وْ سُ رَ لَ -ضْ فَ نَّ إِ فَ 

ــــــــــــــــــمِ فَ بِ - قٌ اطِ نَ هُ -نْ عَ بَ رِ -عْ يُ دٌّ فَـ حَ 
فعلن-علنفمست–فعلن -متفعلن

فعلن–متفعلن - فعلن - مستفعلن
املفرد هو اخلنب حذف يف بيت الشعر حشو صدر وحشو عجز دخول زحاف

احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن صار متفعلن، يف بيت عروض و ضرب و 
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حشو صدر شطر وحشو عجز شطر مدخل زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين 
الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف لفظ َس لَُه ضرورة شعرية بإشباع حركة الضمة 

يلة فعلن، يف لفظ ِبَفِم ضرورة شعرية  بإشباع حركة الكسرةْ  مناسبة ُهْو مناسبة من  تفع
من تفعيالت فعلن.

مـــــــــــــاً ظَ عِ هُ اتُ آيَ هُ رَ دْ قَ تْ بَ اسَ نَ وْ لَ )٢٠(
ــمِ مَ الرِّ سَ ارِ ى دَ عَ دْ يُ ْنيَ حِ هُ ا امسَْ يَ حْ أَ 

مـــــــــــــاً ظَ عِ - هُ اتُ آيَ - هُ رَ دْ قَ -تْ بَ اسَ نَ وْ لَ 
ــمِ مَ رِ -الرْ سَ ارِ ى دَ عَ -دْ يُ ْنيَ حِ - هُ امسَْ ايَ حْ أَ 

فعلن- علنفمست–علن اف- تفعلنسم
فعلن–مستفعلن - علن اف- مستفعلن

يف بيت عروض و ضرب دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين 
الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف لفظ رمِم ضرورة شعرية  بإشباع حركة الكسرةْ  

مناسبة من تفعيالت فعلن.
)اَْعَيااْلَوَرى فـَْهُم َمْعَناُه فـََلْيَس يـَُرى ٢١(

َفِحمِ  َر ُمنـْ لِْلُقْرِب َواْلبـُْعِد ِمْنُه َغيـْ
َس يـَُرى-نَاُه فـََليْ -فـَْهُم َمعْ -اَْعَيااْلَوَرى

َفِحمِ -ُمنْ ُه َغيـْرَ -بـُْعِد ِمنْ -لِْلُقْرِب َوالْ 
فعلن-مستعلن–علن اف- تفعلنسم

فعلن–متفعلن - علن اف- مستفعلن
يف بيت الشعر عروض و ضرب دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف 
الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف بيت حشو عجز شطر دخول زحاف املفرد هو 
اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن صار متفعلن. يف بيت حشو 

فرد هو طي حذف احلرف الرابع الساكن من تفعيلة صدر شطر دخول زحاف امل
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مستفعلن صار مستعلن. يف لفظ فحِم  ضرورة شعرية بإشباع حركة الكسرة مناسبة من 
تفعيلة فعلن.

ـــــاهَ تُـ رَ يْـ حبَُ تْ اضَ غَ نْ أَ ةَ اوَ اَء سَ سَ وَ )٢٢(
ــــــــيمِ ظَ ْنيَ حِ ظِ يْ غَ لْ ها باِ دُ ارِ وَ ُردَّ وَ 

ـــــاهَ تُـ رَ - يْ حبَُ تْ اضَ غَ –نْ أَ ةَ وَ -ااَء سَ سَ وَ 
ــــــــيمِ ظَ نَ -يحِ ظِ يْ غَ لْ باِ –هادُ رِ - اوَ ُردَّ وَ 

فعلن -فاعلن مستفعلن-متفعلن
فعلن-مستفعلن- فعلن-متفعلن

يف بيت الشعر عروض وضرب حشو عجز دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف 
يف بيت حشو صدر وحشو عجز احلرف الثاين الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن، 

دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن صار 
متفعلن. هذا شعر صحيح بغري ضرورة شعرية.

ــــــــــــــــــةٍ هَ رَ بْـ أَ الَ طَ بْ باً أَ رَ هَ مْ هُ نـَّ أَ كَ )٢٣(
ـىمِ رُ هِ يْ تَـ احَ رَ نْ ى مِ صَ احلَْ ٌر بِ كَ سْ عَ وْ أَ 

ــــــــــــــــــةٍ هَ رَ -بْ أَ الَ طَ بْ أَ - باً رَ هَ -مْ هُ نـَّ أَ كَ 
ـىمِ رُ هِ -َيتْ احَ رَ نْ مِ -ىصَ احلَْ بِ - رٌ كَ سْ عَ وْ أَ 

فعلن - مستفعلن-فعلن-متفعلن
فعلن- مستفعلن-فاعلن- مستفعلن

ف يف بيت عروض و ضرب وحشو صدر شطر  مدخل زحاف املفرد هو اخلنب حذ
زحاف فاعلن صار فعلن، يف  بيت حشو صدر مدخلتفعيلةاحلرف الثاين الساكن من 

املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيالت مستفعلن صار متفعلن. هذا 
بيت صحيح بغري ضرورة شعرية.
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)كانَُّه َوْهَو فـَْرٌد ِيف َجَاللَِتِه ٢٤(
يف َعْسَكٍر ِحْنيَ تـَْلَقاُه ويف َحَشمِ 

لَِتهِ -ٌد ِيف َجَال -َوْهَو فـَرْ -كانَّهُ 
َشمِ حَ - قَاُه ويف-ِحْنيَ َتلْ -يف َعْسَكرٍ 

فعلن -مستفعلن-فاعلن-متفعلن
فعلن- مستعلن-فاعلن- مستفعلن

يف بيت الشعر حشو صدر دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين 
وضرب دخول زحاف الساكن من تفعيلة مستفعلن صار متفعلن، يف بيت الشعر عروض 

املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف لفظ َوْهوَ 
ضرورة شعرية بسكون حركة الضمة ُه اصله َوُهَو  مناسبة من تفعيالت فعلن، يف بيت 

ن من تفعيلة الشعر حشو عجز دخول زحاف املفرد هو طي حذف احلرف الرابع الساك
تعلن.مستفعلن صار مس

َا اْلُلْؤُلُؤْاملَْكنـُْوُن ٍيف َصَدٍف ٢٥( )َكَأمنَّ
ِمْن َمْعِدَينْ َمْنِطٍق ِمْنُه َوُمْبَتَسمِ 

َاالْ  َصَدفٍ -َمْكنـُْوُن ٍيف - ُلْؤُلُؤالْ - َكَأمنَّ
َسمِ تَ -ِمْنُه َوُمبْ -َمْنِطقٍ -ِمْن َمْعِدينَْ 

فعلن - مستفعلن–فاعلن -متفعلن
فعلن–مستعلن- فاعلن - مستفعلن

يف بيت الشعر عروض و ضرب دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف 
الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف بيت حشو صدر دخول زحاف املفرد هو 

علن. يف بيت حشو فالساكن من تفعيلة مستفعلن صار متالثاينحذف احلرف اخلنب 
لساكن من تفعيلة عجز شطر دخول زحاف املفرد هو طي حذف احلرف الرابع ا
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ــــــــــــِم  ضرورة شعرية بإشباع حركة الكسرة مناسبة من ستَ يف لفظ .تعلنسمستفعلن صار م
تفعيلة فعلن.

)َالِطْيَب يـَْعِدُل تـُْرباً َضمَّ اَْعظَُمُه ٢٦(
طُْوَىب ِلُمْنَتِشٍق منه َوُمْلَتِثمِ 

ظَُمهُ - باً َضمَّ اَعْ -ِدُل تـُرْ -َالِطْيَب َيعْ 
ِثمِ تَ -منه َوُملْ -َتِشقٍ -ِلُمنْ طُْوَىب 

فعلن -مستفعلن–فعلن - مستفعلن
فعلن–مستعلن –فعلن - مستفعلن

و حشو عجز شطر دخول زحاف وحشو صدر شطريف بيت الشعر عروض و ضرب
عجزاملفرد هو اخلنب حذف احلرف الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف بيت حشو 

شطر دخول زحاف املفرد هو طي حذف احلرف الرابع الساكن من تفعيلة مستفعلن 
ـــــــُه ضرورة شعرية بإشباع حركة الضمة مناسبة من تفعيلة ظمصار مستعلن. يف لفظ 

ـــــــــِم  ضرورة شعرية بإشباع حركة الكسرة مناسبة من تفعيلة فعلن.تثفعلن، يف لفظ 
ِطْيِب ُعْنِصرِهِ )اَبَاَن َمْوِلُدُه َعنْ ٢٧(

يَاِطْيَب ُمْبَتَدٍإ ِمْنُه َوُخمَْتَتمِ 
ِصرِهِ - َعْن ِطْيِب ُعنْ -ُدهُ لِ -اَبَاَن َموْ 

َتمِ تَـ -ِمْنُه َوُمخْ -َتَدإٍ -يَاِطْيَب ُمبْ 
فعلن -مستفعلن–فعلن -تفعلنم

فعلن–مستعلن –فعلن - مستفعلن
و حشو عجز شطر دخول وحشو صدر شطريف بيت الشعر عروض و ضرب

زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف بيت 
شطر دخول زحاف املفرد هو طي حذف احلرف الرابع الساكن من تفعيلة عجزحشو 

اخلنبشطر دخول زحاف املفرد هو صدريف بيت حشو مستفعلن صار مستعلن. 
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ــــــِم  ضرورة تـت، يف لفظ لة مستفعلن صار متفعلنالساكن من تفعيلثاينحذف احلرف ا
شعرية بإشباع حركة الكسرة مناسبة من تفعيلة فعلن.

ةً دَ ــــــاجِ سَ ارُ جَ شْ ألَ اْ هِ تِ وَ عْ دَ لِ تْ اءَ جَ )٢٨(
مِ ــــــــــدَ قِ َال اٍق بِ ى سَ لَ عَ هِ يْ لَ ى إِ شِ متَْ 

ةً دَ جِ - ــــــاسَ ارُ جَ شْ أَ -لاْ هِ تِ وَ -عْ دَ لِ تْ اءَ جَ 
مِ ــــــــــدَ قِ - َال اٍق بِ سَ -ىلَ عَ هِ -َيلْ ى إِ شِ متَْ 

ـىلَـ عَ وتَ بُ كَ نْ لعَ وا اْ نُّ ظَ وَ امَ مَ وا احلَْ نُّ ظَ )٢٩(
ــــــــــمِ حتَُ ملَْ وَ جْ سُ نْ تَـ ملَْ ةِ يَّ لربَِ اْ ْريِ خَ 

ىـلَـ عَ تَ - وبُ كَ نْ لعَ وا اْ نُ -نْ ظَ وَ مَ -امَ وا احلَْ نُّ ظَ 
ــــــــــمِ حتَُ -ملَْ وَ جْ سُ نْ تَـ - ملَْ ةِ يَ - يْ لربَِ اْ ْريِ خَ 

فعلن - مستفعلن-فعلن- مستفعلن
فعلن- مستفعلن-فعلن- مستفعلن

زحاف املفرد لو دخوحشو عجز الشعر عروض و ضرب و حشو صدريف بيت
صار فعلن، من بيت اللفظ قدم فاعلنةنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلاخلهو

ضرورة الشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيالت فعلن، من بيت اللفظ حتم 
ضرورة الشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيلة فعلن.

ــــــــــهُ لَ نَّ إِ قِّ شَ ملنْ اْ رِ مَ لقَ اْ بِ تُ مْ سَ قْ أَ )٣٠(
ــــــــــمِ سَ لقِ اْ ةَ رَ وْ رُ بْـ ًة مَ بَ سْ نِ هِ بِ لْ قَـ نْ مِ 

ــــــــــهُ لَ نَ -نْ إِ قِّ شَ نْ مُ -لاْ رِ مَ قَ -لاْ بِ تُ مْ سَ قْ أَ 
ــــــــــمِ سَ قِ -لاْ ةَ رَ وْ رُ بْـ مَ -ًة بَ سْ نِ -هِ بِ لْ قَـ نْ مِ 

فعلن - مستفعلن-فعلن- مستفعلن
فعلن-مستفعلن-فاعلن- مستفعلن
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نب اخلزحاف املفرد هولو دخحشو صدر  عروض وضرب بيت الشعريف 
صار فعلن. يف لفظ نـََلُه ضرورة شعرية فاعلنةاحلرف الثاين الساكن من تفعيلحذف

بإشباع حركة الضمْة مناسبة من فعلن.يف لفظ قسم ضرورة شعرية بإشباع حركة الكسرةْ  
مناسبة من فعلن.

يُق ملَْ وَ ارِ لغَ فالصِّْدُق يف اْ )٣١( امَ رِ يَ الصِّدِّ
مِ رِ أَ ــــــــنْ مِ ارِ غَ الْ ا بِ مَ ونَ لُ وْ قُ يَـ مْ هُ وَ 

يُق ملَْ ص-الصْ وَ ارِ غَ -لفالصِّْدُق يف اْ  امَ رِ يَ - دِّ
مِ رِ أَ - ــــــــنْ مِ ارِ غَ الْ بِ -امَ ونَ لُ -وْ قُ يَـ مْ هُ وَ 

فعلن -مستفعلن-فاعلن- مستفعلن
فعلن-مستفعلن-فاعلن-متفعلن

ف احلرف نب حذاخلزحاف املفرد هولو عروض وضرب دخبيت الشعريف 
صار فعلن. يف بيت الشعر حشو عجز دخول زحاف فاعلنةالثاين الساكن من تفعيل

مستفعلن صار متفعلن. يف لفظ ةحذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلاملفرد هو اخلنب 
أرم ضرورة شعرية بإشباع حركة الكسرة مناسبة من فعلن.

ـىلَـ عَ وتَ بُ كَ نْ لعَ اْ نُ نْ ظَ وَ امَ مَ وا احلَْ نُّ ظَ )٣٢(
ــــــــــمِ حتَُ ملَْ وَ جْ سُ نْ تَـ ملَْ ةيّ لربَِ اْ ْريِ خَ 

ـىلَـ عَ تَ - وبُ كَ نْ لعَ اْ نُ -نْ ظَ وَ مَ - امَ وا احلَْ نُّ ظَ 
ــــــــــمِ حتَُ - ملَْ وَ جْ سُ نْ تَـ - ملَْ يَة- يْ لربَِ اْ ْريِ خَ 

فعلن - مستفعلن-فعلن- مستفعلن
فعلن-مستفعلن- فعلن- مستفعلن

البيت  و حشو عجز  شطرالشعر عروض و ضرب و حشو صدر يف بيت
صار فعلن، من فاعلنةل خنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلو البيت  دخشطر

بيت اللفظ حتم ضرورة الشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيالت فعلن.
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تْ ـــــــرَ هَ ظَ هُ لَ آياتٍ يَ فِ صْ وَ وَ ِين عْ دَ )٣٣(
مـِــــ لَ عَ لىَ الً عَ يْ لَ رىَ لقِ اْ نارِ رَ وْ هُ ظُ 

تْ ـــــــرَ هَ ظَ -هُ لَّ اتٍ يَ -آِيفَ -صْ وَ وَ ِين عْ دَ 
مـِــــ لَ عَ -لىَ الً عَ يْ لَ - رىَ لقِ اْ رِ -نارَ وْ هُ ظُ 

فعلن - مستفعلن-فعلن- مستفعلن
فعلن-مستفعلن-فاعلن-متفعلن

زحاف املفرد هولو البيت  دخالشعر عروض و ضرب و حشو صدر يف بيت
ل و حشو عجز   دخو صار فعلن،فاعلنةنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلاخل

مستفعلن صار متفعلن، من لفظ علِم ةخنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيل
ضرورة الشعرية بإشباع حركة الكسرة مناسبة من تفعيالت فعلن.

ـــــــــانَـ ربُِ ختُْ يَ هْ ماٍن وَ زَ بِ نْ رتَِ قْ تَـ ملْ )٣٤(
ِإَرمــــنْ عَ اٍد وَ عَ نْ عَ اِد وَ عَ مَ الْ نِ عَ 

ـــــــــانَـ رُ بِ -خْ تُ يَ هْ ٍن وَ -مازَ بِ -نْ رتَِ قْ تَـ ملْ 
ِإَرم-ــــنْ عَ اٍد وَ عَ -نْ عَ ِد وَ -اعَ مَ الْ نِ عَ 

فعلن- مستفعلن-فعلن- تفعلنسم
فعلن-مستفعلن- فعلن-متفعلن
ل زحاف املفرد هو اخلنب و صدر شطر دخيف بيت الشعر عروض وضرب حشو 

ل زحاف و ، حشو عجز دخاعلن صار فعلنفةحذف احلرف الثاين الساكن من تفعيل
ة مستفعلن صار متفعلن. املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيل

مناسبة من تفعيالت اصله َوِهيَ بسكون حرف هاءضرورة شعرية بإشباع وْهيَ يف لفظ 
ن.مستفعل

ــــــــــــهٍ بُ شُ نْ مِ نيَ قِ بْ ا تُـ مَ حمّكماٌت فَ )٣٥(
ــــمِ كَ حَ نْ مِ نيَ غِ بْ ا تَـ مَ اٍق وَ قَ ى شِ لذِ 
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ــــــــــــهٍ بُ شُ -نْ مِ نيَ قِ بْ تُـ -امَ ٌت فَ -ماكَّ حمُ 
ــــمِ كَ حَ -نْ مِ نيَ غِ بْ تَـ -امَ ٍق وَ -اقَ ى شِ لذِ 

فعلن -مستفعل- فعلن-متفعلن
فعلن- مستفعلن- فاعلن–متفعلن 

يف بيت الشعر حشو صدر وحشو عجز دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف 
الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن صار متفعلن، يف بيت شعر عروض وضرب  دخول 
زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. من 

شعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيالت فعلن.بيت اللفظ حكِم ضرورة ال
)َكأَنـَّهااحلَْْوُض تـَبـَْيُض اْلُوُجوُه ِبِه ٣٦(

ِمَن اْلُعَصاِة َوَقْدَجآُؤُه َكاحلَُْممِ 
ُه ِبهِ - َيُض اْلُوُجو- َحْوُض َتب-أَنـَّهاالْ كَ 

ُمحَمِ - َجآُؤُه َكالْ -ِة َوَقدْ -ِمَن اْلُعَصا
فعلن -متفعلن–فاعلن -متفعلن

فعلن–مستعلن -فعلن -متفعلن
يف بيت الشعر عروض و ضرب و حشو عجز شطر دخول زحاف املفرد هو 

وحشو اخلنب حذف احلرف الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف بيت حشو صدر 
ن الساكن من تفعيلة مستفعلثاينحذف احلرف الاخلنبدخول زحاف املفرد هو عجز 
يف بيت حشو عجز شطر دخول زحاف املفرد هو طي حذف احلرف علن.فتصار م

.تعلنسالرابع الساكن من تفعيلة مستفعلن صار م
يف لفظ َرتُـــــــُه ضرورة شعرية بإشباع حركة الضمة مناسبة من تفعيلة فعلن، يف لفظ 
َنَســــــــــــِم  ضرورة شعرية بإشباع حركة الكسرة مناسبة من تفعيلة فعلن.يف لفظ فـَْهَو ضرورة 

شعرية اصله فـَُهَو بسكون احلرف ها  مناسبة من تفعيالت مستفعلن.
ــــــــــاهَ رُ كِ نْ يُـ احَ ٍد رَ وْ سُ حلَِ َنبْ جَ عْ تَـ الَ )٣٧(
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ـــــمِ هِ لفَ اْ قِ اذِ احلْ ْنيَ عَ وَ هْ الً وَ اهُ جتََ 
ــــــــــاهَ رُ كِ - نْ يُ احَ ٍد رَ -وْ سُ حلَِ –َنبْ جَ عْ تَـ الَ 

ـــــمِ هِ فَ -لاْ قِ اذِ احلْ نَ -يْ عَ وَ هْ وَ -الً اهُ جتََ 
فعلن - مستفعلن-فعلن- مستفعلن

فعلن-مستفعلن-فاعلن-متفعلن
ل زحاف املفرد هو اخلنب و حشو صدر دخعروض وضرب ويف بيت الشعر

ضرورة فهمِ ، من بيت اللفظ فعلنصار فاعلنةحذف احلرف الثاين الساكن من تفعيل
ضرورة الشعرية وْهومن بيت اللفظ ، فعلنةالشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيل

.علنافةمناسبة من تفعيلالضمة اصله وُهوَ بإشباع حركة 

هُ تَ ــــــــاحَ سَ ونَ افُ عَ الْ مَ ميََ نْ مَ رَ يْـ ا خَ يَ )٣٨(
ــــمِ سُ الرُّ قِ نُ يْـ ألَ اْ ونِ تُ مُ قَ وْ فَـ ياً وَ عْ سَ 

هُ تَ حَ - ــــــــاسَ ونَ افُ عَ - الْ مَ ميََ - نْ مَ رَ يْـ ا خَ يَ 
ــــمِ سُ رُ - الرْ قِ نُ يْـ ألَ اْ نِ -وتُ مُ قَ - وْ فَـ ياً وَ عْ سَ 

فعلن - مستفعلن-فعلن- مستفعلن
فعلن- مستفعلن-فعلن- مستفعلن

يف بيت الشعر عروض وضرب حشو صدر شطر وحشو عجز شطر دخول 
زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة فعلن، يف لفظ َحَتهُ 

رسمفظ من بيت اللضرورة شعرية بإشباع حركة الضمة ُهْو  مناسبة من تفعيلة فعلن.
فعلنةضرورة الشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيل

ـــــــــرمٍ حَـ َىل الً إِ يْ ٍم لَ رَ حَ نْ مِ تَ يْ رَ سَ )٣٩(
مِ ـلَ الظَّ نَ اٍج مِ دَ ِيف رُ دْ بَ ى الْ رَ ا سَ مَ كَ 

حـَـــــــــرمٍ -لَْيالً ِإَىل - َحَرمٍ –َسَرْيَت ِمنْ 
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ظَـَلمِ - َداٍج ِمَن الظْ -َبْدُر ِيف -َكَما َسَرى الْ 
فعلن-مستفعلن- فعلن-متفعلن

فعلن-مستفعلن-علناف-متفعلن
يف بيت الشعر حشو صدر وحشو عجز دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف 
احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن صار متفعلن، يف بيت عروض و ضرب  

اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من وحشو صدر شطر دخول زحاف املفرد هو
ة الكسرة ِمْي مناسبة تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف لفظ ظلِم ضرورة شعرية بإشباع حرك

فعلن.من  تفعيلة
ــــــمْ ِِ اقَ بَ الطِّ عَ بْ السَّ قُ رتَِ ختَْ تَ نْ أَ وَ )٤٠(

ــــمِ لَ لعَ اْ بَ احِ صَ هِ يْ فِ تَ نْ كُ بٍ كَ ْر مَ ِيف 
ــــــمْ ِِ قَ -ابَ الطِّ عَ بْ سَ - السْ قُ رِ تَ - خْ تَ تَ نْ أَ وَ 

ــــمِ لَ عَ -لاْ بَ احِ صَ هِ -ِيفْ تَ نْ كُ -بٍ كِ ْر مَ ِيف 
فعلن -مستفعلن- فعلن-متفعلن

فعلن-متفعلن-فاعلن- مستفعلن
يف بيت الشعر عروض وضرب حشو صدر شطر دخول زحاف املفرد هو اخلنب 
حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة فعلن، يف حشو صدر وحشو عجز دخول 
زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن صار متفعلن، 

.ة من تفعيلة فعلنِم ضرورة الشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبعلمن بيت اللفظ 
ــــــــــهِ تِ ثَ عْ بِ اءُ بَ نْـ ا أَ دَ عِ الْ بَ وْ لُ قُـ تْ اعَ رَ )٤١(

ــــــــــمِ نَ لغَ اْ نَ مِ ًال فْ غَ تْ لَ فَ جْ أَ ةٍ أَ بْ نَ كَ 
ــــــــــهِ تِ ثَ - عْ بِ اءُ بَ نْـ أَ -ادَ عِ الْ بَ -وْ لُ قُـ تْ اعَ رَ 

ــــــــــمِ نَ غَ - لاْ نَ مِ ًال فْ غَ -تْ لَ فَ جْ أَ - ةٍ أَ بْ نَ كَ 
فعلن-مستفعلن-علناف- تفعلنسم
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فعلن-مستفعلن-فاعلن- مستفعلن
ل زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف و يف بيت الشعر عروض وضرب دخ

شطر وحشو عجز دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف فعلن،ةالثاين الساكن من تفعيل
بإشباع حركة ضرورة شعريةثَـِتهِ يف لفظ احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن. 

كسرةْ ضرورة شعرية بإشباع حركة الغنمِ يف لفظ .فعلنةمناسبة من تفعيلِهيْ كسرةْ ال
.مناسبة من تفعيالت فعلنِميْ 

ــــــمْ هُ مَ ادِ صَ مُ مْ هُ نْـ عَ لْ سَ فَ الُ بَ اجلِْ مُ هُ )٤٢(
مِ دَ ــــطَ صْ مُ لِّ كُ ِيف مُ هُ نْـ ى مِ أَ ا رَ اذَ مَ 

ــــــمْ هُ مَ دِ -اصَ مُ مْ هُ نْـ عَ -لْ سَ فَ لُ -ابَ اجلِْ مُ هُ 
مِ دَ طَ ــــ-صْ مُ لِّ كُ ِيف -مُ هُ نْـ مِ -ىأَ ا رَ اذَ مَ 

فعلن-مستفعلن- فعلن-متفعلن
فعلن-مستفعلن-فاعلن- مستفعلن

ل زحاف املفرد هو اخلنب و يف بيت الشعر عروض وضرب حشو صدر شطر دخ
يف حشو صدر دخول زحاف املفرد هو فعلن، ةحذف احلرف الثاين الساكن من تفعيل

ضرورة شعرية طدميف لفظ اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن، 
ضرورة شعرية بإشباع منهمُ يف لفظ فعلن.ةْي  مناسبة من تفعيلمِ بإشباع حركة الكسرْة 

.ْو  مناسبة من تفعيالت فعلنمُ حركة الضمة 
ـــــــمُ هُ رُ شْ نَ رِ صْ النَّ احُ يَ رِ كَ يْ لَ ى إِ دْ ُ )٤٣(

ــمِ كَ لَّ كُ امِ مَ كْ ألَ اْ ِيف رَ هْ الزَّ بُ سَ حْ تَ فَـ 
ـــــــمُ هُ رَ -شْ نَ رِ صْ النَّ حُ -ايَ رِ كَ -َيلْ ى إِ دْ ُ 

ــمِ كَ ل َ -لكُ امِ مَ كْ أَ -لاْ ِيف رَ هْ زَ - الزْ بُ سَ حْ تَ فَـ 
فعلن- مستفعلن-فعلن- تفعلنسم

فعلن-مستفعلن-فاعلن-متفعلن



٧٤

ل زحاف املفرد هو اخلنب حذف و دخيف عروض وضرب شطر حشو صدر 
ل زحاف املفرد هو و وحشو عجز دخة فاعلن صار فعلن، احلرف الثاين الساكن من تفعيل

َرُهمُ يف لفظ ة مستفعلن صار متفعلن. اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيل
فعلن.ةمناسبة من تفعيلالضمة ُموْ ضرورة شعرية بإشباع حركة 

ـــــــــــــــــــهِ تِ لَّ مِ زِ رْ حِ ِيف هُ تَ مَّ أُ لَّ حَ أَ )٤٤(
ـــــمِ جَ أَ يفَ الِ بَ شْ ألَ اْ عَ مَ لَّ حَ ثِ ليْ الَّ كَ 

ـــــــــــــــــــهِ تِ لَ -لْ مِ زِ رْ حِ ِيف -هُ تَ مَ -مْ أُ لَّ حَ أَ 
ـــــمِ جَ أَ -ِيف الِ بَ شْ أَ - لاْ عَ مَ لَ - لْ حَ ثِ ليْ الَّ كَ 

فعلن -مستفعلن–فعلن -متفعلن
فعلن–مستفعلن - فعلن - مستفعلن

يف بيت الشعر عروض وضرب حشو صدر شطر وحشو عجز شطر دخول 
صدروحشو ، زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة فعلن

ة مستفعلن صار ل زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلو دخ
ةضرورة الشعرية بإشباع حركة كسرة مناسبة من تفعيلاجم من بيت اللفظ متفعلن.

.فعلن
)َوَمْن يَِبْع آِجًال ِمْنُه بَِعاِجِلِه ٤٥(

َيِنبْ َلُه اْلَغْنبُ ِيف بـَْيِع َوِيف َسَلمِ 
ِلهِ جِ -ِمْنُه ِبَعا-آِجًال -َوَمْن يَِبعْ 

َسَلمِ - َوِيف بـَْيعٍ -َغْنبُ ِيف -َيِنبْ َلُه الْ 
فعلن -مستعلن–فاعلن -متفعلن

فعلن–مستفعلن -فاعلن -متفعلن
يف بيت الشعر عروض و ضرب دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف 
الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف بيت حشو صدر شطر دخول زحاف املفرد 



٧٥

، حشو صدر هو طي حذف احلرف الرابع الساكن من تفعيلة مستفعلن صار مستعلن
وحشو عجز دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة 

ــــــِم  ضرورة شعرية بإشباع حركة الكسرة مناسبة من سليف لفظ .مستفعلن صار متفعلن
تفعيلة فعلن.

)فَِإنَّ ِيل ِذمًَّة ِمْنُه بَِتْسِمَيِيت ٤٦(
َممِ حممًدا َوْهَوَأْو َىف اْخلَْلِق بِالذِّ 

ِمَيِيت -ِمْنُه بَِتسْ -ِذمَّةً -فَِإنَّ ِيل 
ِذَممِ -َىف اْخلَْلِق بِالذْ -َوْهَوَأوْ -احممدً 

فعلن -مستعلن–فاعلن -متفعلن
فعلن–مستفعلن -فاعلن -متفعلن

يف بيت الشعر عروض و ضرب دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف 
بيت حشو صدر شطر دخول زحاف املفرد الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف 

حشو صدرهو طي حذف احلرف الرابع الساكن من تفعيلة مستفعلن صار مستعلن.
وحشو عجز دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف الثاين الساكن من تفعيلة 

ــــــــــــِم  ضرورة شعرية بإشباع حركة الكسرة مناسبة من ذميف لفظ .مستفعلن صار متفعلن
تفعيلة فعلن.

)َوَلْن يـَُفْوَت اْلِغَىن ِمْنُه َيداً َترَِبْت ٤٧(
ِإنَّ اْحلََيا يـُْنِبُت ْاَألْزَهاَرِيف ْاَألَكمِ 

رَِبتْ تَ -ِمْنُه يَداً - َت اْلِغَىن -َوَلْن يـَُفوْ 
َكمأَ -أَْزَهاَرِيف ْال-يـُْنِبُت ْال- ِإنَّ اْحلََيا

فعلن -مستعلن–فاعلن -متفعلن
فعلن–مستفعلن - فاعلن - مستفعلن



٧٦

يف بيت الشعر عروض و ضرب دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف 
الساكن من تفعيلة فاعلن صار فعلن. يف بيت حشو صدر شطر دخول زحاف املفرد 

حشو صدرهو طي حذف احلرف الرابع الساكن من تفعيلة مستفعلن صار مستعلن.
الثاين الساكن من تفعيلة مستفعلن صار دخول زحاف املفرد هو اخلنب حذف احلرف

ــــــــِم  ضرورة شعرية بإشباع حركة الكسرة مناسبة من تفعيلة فعلن.أكيف لفظ .متفعلن
هذه القصيدة مل وجدت علة لكن كثري من زحاف مع تقطيعهوبعد حتليل

هو خنب وطي وخبل .وانواعه 


