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 استهالؿ
 

ًإالَّ الًَّذٍينى آمىنػيٍوا كىعىًمليٍوا الصَّاٟتًىاًت كىتػىوىاصىٍوا  (ِ) ًإفَّ اإٍلًٍنسىافى لىًفٍي خيٍسرو ( ُ)كىاٍلعىٍصًر 
 (ّ-ُالعصر: )سورة ( ّ) بًاٟتٍىقّْ كىتػىوىاصىٍوا بًالصَّرٍبً 

Artinya:  
1. Demi masa. 2. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, 3. Kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk 

kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran.  (QS. Al Ashr : 1-3) 
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 إىداء
 

 أىدل ىذا البحث إىل:
 

 أيب سوكنو كأمي من حسنة كرمُتكالدم ا١ت
 أخي احملبوب عبد العزيز فطاٍل

 كاقض حاجاهتمكيٌسر أمورىم كصحح أجسادىم  كطٌوؿ عمرىم بارؾ اهلل ٢تم
 آمُتكارفع درجاهتم 
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 توطئة
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم، بسم اهلل الرٛتن الرحيم، اٟتمد هلل رب العا١تُت، 
اٟتمد هلل الذل ىدىنا ٢تذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدىنا اهلل، كنعوذ باهلل من شركر 
أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهد اهلل فبل مضل لو كمن يضللو فبل ىادم لو. أشهد 

شهد أف ٤تمدا عبده كرسولو. اللهم صل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو أف ال إلو إال اهلل كأ
 كصحبو كأزكاجو كذرياتو أٚتعُت، أما بعد. 

األشعار يف كتاب بدائع قد ٘تت كتابة ىذا البحث اٞتامعي ٖتت ا١توضوع "
" الزىور يف كقائع الدىور للشيخ ٤تمد بن أٛتد بن إياس اٟتنفي )دراسة ٖتليلية عركضية(

يف قسم اللغة العربية النهائي للحصوؿ على درجة سرجانا  ركط االختبارالستيفاء ش
. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج كلية العلـو اإلنسانية كأدّٔا

 يف اكمالو. جهدت لكتابة قد كثر النقصاف كا٠تطإ بلعرفت الباحثة أف ىذه ا
من األساتيذ  إرشادبدكف مساعدة ك كتابة ىذا البحث اٞتامعي يصل ا٘تاـ   مل

 الكراـ كالزمبلء األحباء. فالشكر اليدـك تقدمو من الباحثة إىل:
جامعة موالنا مالك إبراىيم مدير الدكتور عبد اٟتارث ا١تاجستَت،  األستاذ فضيلة -ُ

 .اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج
 .كلية العلـو اإلنسانيةعميدة  ، ةا١تاجستَت  فضيلة الدكتورة شافية -ِ
 .قسم اللغة العربيةرئيس ا١تاجستَت،  فضيلة الدكتور حليمي -ّ
 .قسم اللغة العربية كأدّٔافضيلة األستاذ عارؼ مصطفى ا١تاجستَت، سكرتَت  -ْ
 ا١تشرؼ يف ىذا البحث.، ا١تاجستَت الرؤكؼ زين اهلل عبدفضيلة الدكتور  -ٓ
اللغة قسم ا١تشرؼ يف األكادميكي ب ،ا١تاجستَتفضيلة الدكتور حلمي شيف الدين  -ٔ

 .العربية كأدّٔا
شيخ اٟتاج أٛتد مضر، ا١تغفور لو الشيخ اٟتاج بسرم مريب ركحي ا١تغفور لو ال -ٕ

 ٍت بعلـو الدين.ٟتاج عبد الوىاب خليل ا١تاجستَت، الذين علمشنشورم، الشيخ ا



 

  ز  
 

 عسى اهلل أفأكتُت نور ا٢تدايًة كاألستاذ دنياؿ فرافش كٚتيع أىلهم،  اٟتاجة فضيلة -ٖ
 .صحح أجسادىميطوؿ عمرىم ك ي

 ٚتيع األساتيذ كاألستاذات الكراـ، جزاكم اهلل خَتا كثَتا. -ٗ
فضيلة الوالدين ا١تكرمُت، أيب سوكنو كأمي من حسنة كأخي الكبَت عبد العزيز  -َُ

 يرٛتهم كيباركهم. فطاٍل، عسى اهلل أف
عاملة على  فرقة "النجاح" إىلخاصة  ٚتيع الزمبلء يف ا١تعهد العايل ماالنج -ُُ

فضيلة اٞتنة، ليا شفيع الندل، أـ  ، إندم ثانيا، قريرة عيٍت،الفوزية أنا حملةاللطيفة، 
الذل يشجع الباحثة يف إ٘تاـ   العبادة، قسم أٝتع مناظرة، كأيضا إىل الصحابة يف

 كتابة ىذا البحث.
تصدؽ بلء يف قسم اللغة العربية كأدّٔا خاصة إىل مهة النفيسة اليت ٚتيع الزم -ُِ

 الدراسة يف اٞتامعة.الباحثة طوؿ تشجع ك 
 الذم يصدقٍت كيشجعٍت يف كل الوقت. كىو صديقي العزيز -ُّ
 كل من الذم يساعد الباحثة يف ا٘تاـ كتابة ىذا البحث.ك  -ُْ

جعلنا اهلل كإياىم من أىل العلم كالعمل. عسى اهلل أف جيعل ىذا البحث نافعا 
 للباحثة خاصة كٚتيع القراء عامة، آمُت يارب العا١تُت. 
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 مستخلص البحث
 

األشعار يف كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور . ََِِ التمامي، أني ىاردييانتي. 
. البحث للشيخ ٤تمد بن أٛتد بن إياس اٟتنفي )دراسة ٖتليلية عركضية(

جامعة موالنا مالك العلمي، قسم اللغة العربية كأدّٔا، كلية العلـو اإلنسانية، 
 ماالنج إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية

 ا١تاجستَت الرؤكؼ، زين اهلل عبدالدكتور :   المشرؼ
 بدائع الزىور يف كقائع الدىور: الشعر، علم العركض،  الكلمات المفتاحية

 
تطور ىذا العمل األديب بسرعة من و. ب العريب ا١تشهور ّتمالاداآلمن الشعر 

تسمى  األدب العريبيف دراسة . أما فاإليقاع أك الوز نشأ اٞتماؿ من  .إىل كقتكقت 
 العريب يف إنشاء الشعرسهل يىذا العلم مهم لالعركض.  علمب فدراسة اإليقاع أك الوز 

عرفة ١تالغرض من ىذا البحث ىو  نب األخطاء يف الكتابة كالنطق.تكفقا للقواعد كٕت
يف كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور للشيخ ٤تمد بن أٛتد بن إياس  البحر ا١تستخدـ

يف كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور للشيخ  ا١تستخدـ. كمعرفة الزحاؼ كالعلة ياٟتنف
 .٤تمد بن أٛتد بن إياس اٟتنفي

ىو   در البيانات األكليةالبحث النوعي الوصفي مع مص من أنواعىذا البحث 
كمصادر . كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور للشيخ ٤تمد بن أٛتد بن إياس اٟتنفي

كيستخدـ ىذا البحث تصديق  .ا١تتعلقة بالبحثآّبلت كالكتب  ىيالبيانات الثانوية 
ٚتع البيانات  أما طريقة صحة البيانات كىي زيادة ا١تثابرة كا١تناقشة مع الزمبلء.

ٖتليل البيانات ا١تستخدمة ىي  كطريقة. طريقة الكتابةالقراءة ك  طريقةا١تستخدمة ىي 
 .نات كطريقة عرض البياناتتقليل البيا طريقة



 

  ط  
 

 بدائع كتاب يف األشعارالبحور ا١تستخدمة يف النتائج من ا٢تذا البحث ىي 
متنوعة، كىي البحر  اٟتنفي إياس بن أٛتد بن ٤تمد للشيخ الدىور كقائع يف الزىور

الطويل، كالبحر البسيط، كالبحر الوافر، كالبحر الكامل، كالبحر الرجز، كالبحر الرمل، 
كالبحر السريع، كالبحر ا٠تفيف، كالبحر ا١تتقارب. كزحافاتو ا١تستخدمة ىي اإلضمار، 
كا٠تنب، كالوقص، كالعقل، كالطي، كالعصب، كالكف، كا٠تبل، كالشكل، كا٠تزؿ. كأما 

 كاألبًت.  ،كالوقف ،كالكشف ،كالصلم ،كالتشعيث ،كالقطع ،كالقطف ،و ىي اٟتذؼعلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  م  
 

ABSTRACT 
 

Attamami, Ani Hardiyanti. 2020. Syiir in Badai'uz Zuhur fi Waqai'id Duhur 

by Shaykh Muhammmad bin Ahmad bin Iyas Al Hanafi (Science of 

Arudl Analysis). UNDERGRADUATE THESIS. Arabic Language and 
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Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor  : Drs. Abdullah Zainur Rauf, M.HI 

Keywords : Arabic poem, arudh, Badai'uz Zuhur fi Waqai'id Duhur 

 
Syiir is one of the famous Arabic literary works with its beauty. This 

literary work developed quite rapidly from time to time. One of the beauty is 
influenced by the rhythm or wazan. In the study of Arabic literature, the study of 

rhythm or wazan is called science of arudl. This science is important to study 
because it makes easier to make Arabic syiir according to the rules and to avoid 

mistakes in writing and pronunciation of syiir. The purpose of this research is to 
find out the bahr used in syiir in the book of Badai'uz Zuhur fi Waqai'id Duhur, 
the work of Shaykh Muhammmad bin Ahmad bin Iyas Al Hanafi and to find out 

the zihaf and illat in syiir in the book of Badai'uz Zuhur fi Waqai'id Duhur by  
Shaykh Muhammmad bin Ahmad bin Iyas Al Hanafi. 

This research is a descriptive qualitative research in which primary data 
sources are in the form of the book of Badai'uz Zuhur fi Waqai'id Duhur by 
Shaykh Muhammmad bin Ahmad bin Iyas Al Hanafi and secondary data sources 

are in the form of journals, books, and some research related to the theory used. 
Data collection techniques used are reading and noting.  While the data analysis 

technique used are data reduction technique and data presentation technique. 
The results of this study are: 1). Bahr used in syiir in the book of Badai'uz 

Zuhur fi Waqai'id Duhur by Shaykh Muhammmad bin Ahmad bin Iyas Al Hanafi 

includes bahr thawil, kamil, wafir, khafif, raml, rajaz, mutaqarib, sari', and 
basith.  2). The zihaf used are khabn, idhmar, thayy, aql, ashb, kaff, khabl, syakl, 

and khazl.  While illat used is hadzf, qathf, qath’, tasy’ist, shalm, kasyf, waqf, and 
abtar. 
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ABSTRAK 

 
Attamami, Ani Hardiyanti. 2020. Syiir-syiir dalam Kitab Badai'uz Zuhur fi 

Waqai'id Duhur Karya Syaikh Muhammmad bin Ahmad bin Iyas Al 

Hanafi (Analisis Ilmu Arudl). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 
Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 
Pembimbing  : Drs. Abdullah Zainur Rauf, M.HI 
Kata Kunci : Syiir arab, arudh, Badai'uz Zuhur fi Waqai'id Duhur 
 

Syiir merupakan salah satu karya sastra arab yang terkenal dengan 

keindahannya. Karya sastra ini berkembang cukup pesat dari masa ke masa. 
Keindahan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh irama atau wazan. Dalam 
kajian sastra arab, ilmu yang mempelajari irama atau wazan ini disebut ilmu 

arudl. Ilmu ini penting untuk dikaji karena untuk mempermudah dalam 
pembuatan syiir arab sesuai kaidah dan untuk menghindari kesalahan dalam 

penulisan dan pengucapan syiir. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bahr yang digunakan dalam syiir dalam Kitab Badai'uz Zuhur fi 
Waqai'id Duhur Karya Syaikh Muhammmad bin Ahmad bin Iyas Al Hanafi dan 

untuk mengetahui zihaf dan illat dalam syiir dalam Kitab Badai'uz Zuhur fi 
Waqai'id Duhur Karya Syaikh Muhammmad bin Ahmad bin Iyas Al Hanafi.  

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan 
sumber data primer berupa Kitab Badai'uz Zuhur fi Waqai'id Duhur Karya Syaikh 
Muhammmad bin Ahmad bin Iyas Al Hanafi dan sumber data sekunder berupa 

jurnal-jurnal, buku-buku, dan beberapa penelitian terkait teori. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik baca dan teknik catat. Penelitian 

ini juga dilengkapi dengan uji validitas data, yakni dengan meningkatkan 
ketekuan dan diskusi dengan teman. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik reduksi data dan teknik penyajian data. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1). Bahr yang digunakan dalam 
syiir dalam Kitab Badai'uz Zuhur fi Waqai'id Duhur Karya Syaikh Muhammmad 

bin Ahmad bin Iyas Al Hanafi antara lain: bahr thawil, kamil, wafir, khafif, raml, 
rajaz, mutaqarib, sari', dan basith.. 2). Adapun zihaf yang digunakan adalah: 
khabn, idhmar, thayy, aql, ashb, kaff, khabl, syakl, dan khazl.. Sedangkan illat 

yang digunakan adalah: hadzf, qathf, qath’, tasy’ist, shalm, kasyf, waqf, dan abtar. 
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 الباب األكؿ
 مقدمة

 
 ة البحثفيخل .أ 

الشعر من إحدل الفن العريب منذ عصر اٞتاىلي حىت اآلف. كىو من أعماؿ 
األدب العريب ا١تشهور ّتماؿ أبياتو، ألنو مرتب من الكلمات الذل يدس العاطفة  

كما قاؿ ستادموف أف الشعر ىو اللغة ا٠تيالية ا١توزكنة الىت تعرب عن ا١تعٌت كعناصره.  
، ص. ُِٖٗالركح البشرية )عصفور،  اٞتديد كالذكؽ كالفكرة كالعاطفة كعن سر

ّٕ.) 
منذ ظهر العرب على صفحة التاريخ، كال  شعر العرب فن مستويفكاف 

تستطيع ركاية مأثورة أف تقدـ لنا خربا صحيحا عن أكلية الشعر )النجار، ص. 
(. أما أقدـ القوالب الفنية العربية ىو السجع،  أل النثر ا١تقفى آّرد من الوزف. ْْ

السجع إىل ْتر ا١توجز، ا١تتألف من تكرار سببُت ككتد ليسهل على السمع مث ترقى 
نشأة النثر أقدـ من الشعر ألف النثر اليقيد  نعرؼ بأف (. لذآُ)النجار، ص. 

 كما يكوف يف الشعر.  أك القواعد بالنظاـ
. ـ قواعد العركض كالقوايف يف شعرهيوجد عديد من الشعراء اٞتاىلي يستخد

عض قصائد الشعراء األقدمُت أبياتا خارجة عن العركض. كما نرل كلكن ٧تد يف ب
يف تاريخ األدب أف ْتر الطويل جييء يف الرتبة األكىل، مث الكامل كالوافر كالبسيط. 
أما التقارب فيوجد عند امرؤ القيس، كما يوجد عنده ا١تنسرح قليبل. كاستعمل طرفة 

مل السريع يف قصيدتُت. كاستعمل  بيتا، كما استع ْٕالرمل يف قصيدة طويلة تبلغ 
كل من امرؤ القيس كطرفة ا١تديد يف قصيدة كاحدة. كأما ا٠تفيف فيبدك أف عمر بن 
أيب ربيعة ىو أكؿ من ساعد على انتشاره. كال يوجد ا٢تزج إال يف قطعتُت منحولتُت، 
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كاحدة لطرفة، كأخرل المرئ القيس، كما يوجد يف قطعة يبدك أهنا منحولة لعمر بن 
 (.  ّٓيب ربيعة )النجار، ص. أ

كمن ىنا، لكي حيًتز عن ا٠تطإ يف نشأة الشعر فوضع اإلماـ خليل بن أٛتد 
 العربية يف شكل القواعد األساسية لصناعة الشعرالفراىدم العلم الذل يبحث عن 

(. يأخذ ىذا ْق )القدسي، ص.  ُْٕٝتي بالعركض ا١تتوىف سنة  كتغَتاتو الوزف
عندما يستوحى ا٠تليل ىذا العلم  أل )ناحية( اٟتافة يعٍت حسب لغتو االسم من

علم القوايف ىو  كأما .(ٕٕ، ص. ُٓٗٗيقع يف كسط السعودية أل مكة )حامد، 
علم يعرؼ بو أحواؿ أكاخر األبيات الشعرية من حركة كحرؼ. ككاضعو مهلهل بن 

يعرؼ بو أف أما فائدة العركض ىي لتمييز الشعر من غَته، ف ربيعة خاؿ امرؤ القيس.
القرآف ليس بشعر. كفائدة القوايف ىي لبلحًتاز عن ا٠تطإ يف القافية )الدمنهرم، 

 (ٕص. 
ليس ٚتيع األشعار تنظم بالقواعد العركض كالقوايف، قد يكوف الشعر حريا. 
٧تدىا يف الشعر اٟتديث الذم يستخدـ القواعد نادرا. من األشعار الذم يستخدـ 

الشعر الذم يكوف يف كتاب بدائع الزىور يف كقائع  قواعد العركض كالقوايف ىو
. ىو أبو الربكات زين الدين ٤تمد بن شهاب الدين أٛتد بن بن إياسا الدىور يؤلفو

ـ )عاصي، ص.  ُِّٓ كتويف ّٔا سنةـ  ُْْٖيف القاىرة سنة  كلد إياس اٟتنفي.
. كىذا بلؿ الدين عبد الرٛتن السيوطي. ىو من إحدل التبلميذ الشيخ ج(ّٖ

مائة توف صفحة ك كس سبعمائة ك من الكتاب أشهر ا١تؤلفات من ابن إياس،  يتكوف 
 (. ُِ، ص. َُِٖجوىرم، )أبياتا ككاحد كسبعوف 

يتحدث ىذا الكتاب عن قصص خلق ا١تخلوقات كتارخيو كسَته. قد أكرد 
ا  ا١تؤلف من أحسن األخبار كالوقائع اٟتميدة. كابتدأ فيو بذكر السموات كاألرض كم

كاف قبل كجود العامل حىت خلق آدـ عليو السبلـ كما جاء من نسلو من األنبياء 
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الكراـ إىل نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم. كيتخلل ىذا الكتاب باألشعار الرائعة 
 (.ِ)اٟتنفي، ص. 

اختارت الباحثة كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور يؤلفو الشيخ ٤تمد بن 
كموضوع البحث ألف فيو أشعار ينظم بالقواعد العركض أٛتد بن إياس اٟتنفي  

كالقوايف كمل يأخذه أحد موضوعا من قبل. كيستخدـ األشعار فيو األكزاف أك البحور 
ا١تتنوعة، لذا اختلف ىذا البحث بتحليل آخر. أما ا٢تدؼ من ىذا البحث ىو 

يخ ٤تمد بن ١تعرفة األكزاف العركضية يف كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور للش
 من خبلؿ علم العركض.  أٛتد بن إياس اٟتنفي كزحافاتو كعللو

 
 أسئلة البحث  .ب 

 كما ذكر يف خليفة البحث، فتقدـ الباحثة على ثبلث سؤاؿ ىي:
يف كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور للشيخ ٤تمد بن ما البحور ا١تستخدمة  -ُ

 أٛتد بن إياس اٟتنفي؟
كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور للشيخ ٤تمد   يفما أنواع الزحافات كالعلل  -ِ

 بن أٛتد بن إياس اٟتنفي؟
 

 أىداؼ البحث .ج 
 كما قد ذكر يف أسئلة البحث، أما أىداؼ من ىذا البحث:

يف كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور للشيخ ٤تمد البحور ا١تستخدمة  لتعريف -ُ
 بن أٛتد بن إياس اٟتنفي

يف كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور للشيخ ل أنواع الزحافات كالعل لتعريف -ِ
 ٤تمد بن أٛتد بن إياس اٟتنفي
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 فوائد البحث .د 
ترجو الباحثة كل البحوث أف تعطى ا١تنفعة كا١تساعدة يف حاؿ معُت كما 

 ىذا البحث. يشتمل ىذا البحث على فائدتاف، مها:
 الفوائد النظرية -ُ

نظرية علم العركض. يريد البحوث أف يكوف ْتثا نافعا كوسيلة تطبيق 
كيزيد ا١تعارؼ كالفكرة اٞتديدة على كفاءة الطبلب بفهم نظرية علم العركض. 
كيعطي بعض األراء على تطور نظرية علم العركض خاصة يف تقطيع الشعر 

 كتعريف البحور كالقافية كالزحافات كعللو.
 الفوائد التطبيقية -ِ

 نها:ىذا البحث لو فوائد كثَتة يف العملية التطبيقية م
لعملية البحوث األديبة. ترجو الباحثة ّٔذا البحث أف يعطي بعض األراء  ( أ

كيكوف مصادرا لعملية البحوث األديبة خاصة يف البحوث عن علم 
 العركض.

 للباحثُت. ىذا البحث مرجو يزيد ا١تعلومات لفهم علم العركض. ( ب
للطبلب اٞتامعية. ترجو الباحثة ّٔذا البحث أف يرفع ٛتاسة الطبلب يف  ( ت

فهم اللغة العربية كالتأليفات األدبية العربية حىت يقوموا بعملية البحث 
با١توضوع منها. ككوف البحث مراجعا كمصادرا للطبلب، خاصة للطبلب 

 يف قسم اللغة العربية كأدّٔا. 
مرجٌو أف يرقي ٛتاسة آّتمع يف  للمجتمع. كجود ىذا البحث اٞتامعي ( ث

 تقدير التأليفات األدبية كتعبَت عنها حىت حيبوا األدب.  
 

 الدراسات السابقة .ق 
 كانت الدراسات السابقة من ىذا البحث، كما يلى:
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، "شعر ثبلث ثورات كالقادـ أكثر حملمود ٤َُِٗتمد حافظ مزكي األعظم،  -ُ
كالقوايف"، جامعة موالنا مالك السيد  الدغيم من خبلؿ الدراسة علم العركض 

إبراىيم اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج. ا٢تدؼ من ىذا البحث لتعريف الوزف 
كالقافية كالزحافات كالعلل اليت ا١توجودة يف شعر ثبلث ثورات كالقادـ أكثر 
حملمود السيد الدغيم باستخداـ نظرية علم العركض كالقوايف. كيستخدـ الباحثة 

صفي. كأما نتائج البحث ىِت أف البحور ا١تستخدمة يف شعر ا١تنهج الكيفي الو 
ثبلث ثورات كالقادـ أكثر حملمود السيد الدغيم ْتر كامل. أما عركضو كضربو 
٥تتلفة. كالقافية ا١تستخدمة ىي القافية ا١تطلقة. كحيتوم الزحاؼ على ثبلثة 

 لة.ٚت ِٓأنواع: الزحافاف مفرداف كزحاؼ ا١تزدكج. كأما علتو ىي القطع 
، "العركض يف ديواف أيب نواس اٟتسن بن اٟتكمي َُِٓمدحا جازكيل،  -ِ

)دراسة ٖتليلية يف علم العركض(، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 
اٟتكومية ماالنج. يهدؼ ىذا البحث ١تعرفة على إيقاع البحر كشكل التقطيع 

يتو بالعلمي كالزحافات كالعلل  يف ديواف أيب نواس اٟتسن بن اٟتكمي كقاف
الباحثة ا١تنهج الوصفي التحليلي. كأما النتائج ىي: كيستخدـ  العركض كالقوايف.

البحور ا١تستخدمة يف ديواف أيب نواس اٟتسن بن اٟتكمي الرمل كالطويل 
 ُٗتفعيبلت كالوقص  ٗٗٓكالسريع كا٠تفيف كا١تنسح. كيستخدـ زحاؼ طي 

كالعلة الواردة علة الًتفيل. تفعيبلت،  ِتفعيبلت كا٠تزؿ  ُتفعيبلت كالطي 
كمن نوع بعض كلمة  ُٓكمن نوع كلمتُت  ُٖكٚتلة القافية من نوع كاحدة 

 ّْ. كأما أنواع اٟتركؼ من التأسيس ِٔكمن كلمة كبعض أخرل  ٔٔ
 أحرؼ.  

، "الشعر يف ديواف الباركدم )دراسة يف علمي العركض ٤َُِْتمد سوباكر،  -ّ
ا٢تدؼ  ا اإلسبلمية اٟتكومية جوكجاكرتا.كالقافية("، جامعة سوناف كاليجاك

من ىذا البحث ىو ١تعرفة األكزاف كالقافية يف ديواف الباركدم باستخداـ علمي 
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العركض كالقافية. كحيصل الباحثة النتائج: البحور ا١تستخدمة يف ديواف الباركدم 
ف ىي البحر الطويل كا١تتقارب كالوافر كالبسيط كالرجز كالسريع كالكامل كا٠تفي

 كالرمل كآّتث آّزكع كا١تتدارؾ آّزكع. 
، "عبد الرٛتن شكرم كشعره )دراسة ٖتليلية عركضية("، َُِٓأٛتد رفيق،  -ْ

جامعة شريف ىداية اهلل اإلسبلمية اٟتكومية جاكرتا. يهدؼ ىذا البحث 
لتعريف أنواع البحور يف ديواف عبد الرٛتن شكرم. كيستخدـ الباحثة ا١تنهج 

نتائجو: البحر الذم يستعملو عبد الرٛتن شكرم يف أشعاره يف ا١تكتيب. أما 
باب "كسرل كاألسَتة" من كتاب "ديواف عبد الرٛتن شكرم" ىو البحر 

 الكامل. كأما الزحافات فيها فهي اٟتذؼ كا٠تنب، كأما عللها ىي الشكل.
، "الشعر يف ديواف القدس أنت لعبد الرٛتن َُِٗإمرأة الديوم ككالندارم،  -ٓ

العشماكم )دراسة ٖتليلية عركضية("، جامعة موالنا مالك إبراىيم صاحل 
ىي معرفة البحور  اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج. األىداؼ من ىذا البحث

ا١تستخدمة يف شعر القدس أنًت كمعرفة تغيَت األكزاف العركضية يف شعر القدس 
كأما نتائج أنًت. استخدـ ىذا البحث ا١تنهج الكيفي الوصفي بطريقة ا١تكتبية. 

يف ىذا البحث يدؿ على أف البحور ا١تستخدمة يف الشعر البحر الكامل. 
أماعركضو ثبلثة كىي صحيحة مضمر كمقطوع، كضربو صحيح كمقطوع. كأما 
زحافو الزحاؼ ا١تفرد كىو اإلضمار. كعلتو العلة النقص ىو القطع كالعلة الزيادة 

 ىو الًتفيل.
. تشابو ّٔذا البحثمن الدراسات السابقة ىناؾ التشأّات كاالختبلفات 

يف إطار النظرية. أما االختبلفات فتكوف يف ىذا البحث بالدراسات السابقة 
الشعر ثبلث ثورات كالقادـ  الباحث يستخدـيف الدراسة السابقة األكىل،  ا١توضوع.

كتاب بدائع الزىور يف كقائع كلكن ىذا البحث خيتار   أكثر حملمود السيد الدغيم
الثانية، الدراسة السابقة  يفك  .لدىور للشيخ ٤تمد بن أٛتد بن إياس اٟتنفيا
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ديواف . كيستخدـ الباحث ديواف أيب نواس اٟتسن بن اٟتكمييستخدـ الباحث 
الباحث الدراسة السابقة الرابعة، يستخدـ  يف الدراسة السابقة الثالثة. يف الباركدم

ديواف  ةالباحثالدراسة السابقة الرابعة، تستخدـ  . يفديواف عبد الرٛتن شكرم
مل يبحث أحد عن ىذا البحث كال  .القدس أنًت لعبد الرٛتن صاحل العشماكم

 يوجد البحث مثلو.  
 

 منهجية البحث .ك 
تبُت الباحثة منهجية البحث ىي الطرؽ ا١تستخدمة عند حصوؿ أغراض 

( طريقة ٚتع ّت، ( مصادر البياناِ( نوع البحث، ُالبحث ا١تعُت، منها: 
 ( طريقة ٖتليل البيانات. أما الشرح من ذلك ٦تا يلي:ْالبيانات، 

 نوع البحث -ُ
كما ذكر سًتاكس ككوربُت يستخدـ ىذا البحث ا١تنهج الكيفي.  

(، ا١تنهج الكيفي ىو نوع من البحوث الذل حيصلها النتائج ََِّ)
باستخداـ اإلجراءات اإلحصائية أك بوسائل أخرل من القياس )فطرة كلطفية، 

ىذا الفهم بالغرض من ىذا البحث، كىو يشرح (. يتوافق ْْ، ص. َُِٕ
كقائع الدىور للشيخ ٤تمد بن أٛتد األكزاف العركضية يف كتاب بدائع الزىور يف 

 بن إياس اٟتنفي.
كىذا البحث من ا١تنهج الوصفي. البحث الوصفي ىو البحث الذل 
يوجو لوصف األعراض أك اٟتقائق أك األحداث بشكل منهجي، فيما يتعلق 

(. ليس بعيدنا ُّٓ، ص. َُِٗٓتصائص ٣تتمع أك منطقة معينة )كاكَتاف، 
دراسة سيتم شرحو بشكل منهجي حوؿ البحور عن ىذا التعريف، يف ىذه ال

 يف كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور للشيخ ٤تمد بن أٛتد بن إياس اٟتنفي.
 



ٖ 
 

    
 

 مصادر البيانات -ِ
مصادر البيانات ىي ا١تواضع أك الكائنات الذل سيتم اٟتصوؿ ّٔا على 

مصادر البيانات ا١تستخدمة يف ىذه  (.ّٗ، ص. َُِّالبيانات )دميايت، 
راسة نوعاف، مها مصادر البيانات األساسية كمصادر البيانات الثانوية. الد

 الشرح من كل مصادر كالتايل:
 مصادر البيانات األساسية (أ 

مصادر البيانات األكلية ىي تلك اليت مت اٟتصوؿ عليها مباشرة من 
مصدر البيانات األكؿ يف موقع البحث أك كائن البحث )بوغُت، ص. 

األساسية يف ىذه البحث ىو كتاب بدائع الزىور  (. مصدر البياناتُِّ
 يف كقائع الدىور للشيخ ٤تمد بن أٛتد بن إياس اٟتنفي.

 مصادر البيانات الثانوية  (ب 
مصادر البيانات الثانوية ىي البيانات اليت يتم اٟتصوؿ عليها من 

، َُِٕا١تصدر الثاٍل أك ا١تصادر الثانوية للبيانات اليت ٨تتاجها )بوغُت، 
أما مصادر البيانات الثانوية يف ىذا البحث ىي الكتب عن  (.ُِّص. 

النظرية يف علم العركض، كتاريخ كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور 
 للشيخ ٤تمد بن أٛتد بن إياس اٟتنفي، كالعلـو أك الظريات حوؿ البحث.

 طريقة ٚتع البيانات -ّ
 ف، مها:كانت الطريقة يف ٚتع البيانات يف ىذا البحث ىي طريقتا

طريقة القراءة ىي طريقة فهم النص للبحث الذل تتعلق بالبيانات )زيد،  (أ 
 (. أما طريقة القراءة يف ىذا البحث:ُِ، ص. َُِٕ

تقرأ الباحثة كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور للشيخ ٤تمد بن  (ُ
 أٛتد بن إياس اٟتنفي كامبلن.

 ٕتمع الباحثة ٚتيع األشعار ا١تختارة. (ِ
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الكتابة ىي طريقة اختيار البيانات بتسجيل النتائج من طريقة القراءة طريقة  (ب 
 (. فطريقة الكتابة يف ىذا البحث:ْٓ، ص. ََِٕ)كيسوما، 

 تكتب الباحثة ٚتيع األشعار ا١تختارة من طريقة القراءة. (ُ
 ترتب الباحثة ىذه البيانات بطريقة منظمة لتسهيل البحث. (ِ

 تصديق صحة البيانات -ْ
البيانات ىو طريقة الجتناب إدخاؿ البيانات غَت تصديق صحة 

(. كيف ىذه البحث، تستخدـ تصديق ِٓ، ص. ََُِصحيح )كوسريانتو، 
 ، كىي زيادة مثابرة كا١تناقشة مع الزمبلء.ُتصحة البيانات طرق

 زيادة ا١تثابرة (أ 
زيادة ا١تثابرة ىي التحقيق من ٚتيع البيانات كإعادة فحصها بعناية 

حصوؿ البحث كامبل، بناءن على األدكات كاإلجراءات كمرتبة ليتم 
(. الطريقة لزيادة ا١تثابرة ََُ، ص. َُِٖكاألحواؿ الصحيح )سويندرا، 

 ىي كما يلي:
 تعيد الباحثة قراءة البيانات اليت ٖتصلها من طريقة ٚتع البيانات. (ُ
تراجع الباحثة باالطبلع على كتاب بدائع الزىور يف كقائع الدىور  (ِ

 مد بن أٛتد بن إياس اٟتنفي.للشيخ ٤ت
تفحص الباحثة ٚتيع البحث من العنواف، كخلفية البحث، اإلطار  (ّ

 النظرية، كمنهجية البحث، كا١تناقشة كاالستنتاجات.
 ا١تناقشة مع الزمبلء  (ب 

حيتاج البحث إىل ا١تناقشة مع الزمبلء للمساعدة على ما يطلب 
 (. ا٠تطوات كالتايل:ُِٕ، ص. َُِّ)سا٧تايا، 

 ش الباحثة نتائج ا١تناقشة مع زمبلئها للحصوؿ على نظرة البحث.تناق (ُ
 تناقش الباحثة نتائج البحث كسيحصلوف على آراء أخرل من أقراهنم. (ِ
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ٕتعل الباحثة نتائج ا١تناقشة مادة للنظر فيها إلعادة فحص نتائج  (ّ
 ْتثها.

 طريقة ٖتليل البيانات -ٓ
من آّاؿ حيث ىي طريقة معاٞتة البيانات اليت مت اٟتصوؿ عليها 

ستكوف نتائج ٖتليل البيانات ىي اإلجابة على أسئلة البحث )ماريايت 
 (.ُُُ، ص. ََِٔكسورياكايت، 

 طريقة تقليل البيانات (أ 
ىي اختيار البيانات كالًتكيز عليها كتبسيطها كٕتريدىا كٖتويلها 

 (. فخطواتو:َٗ، ص. ََِٕ)مويسا، 
ى قواعد علم العركض من ٗتتار الباحثة البيانات اليت ال ٖتتوم عل (ُ

 نتائج ٚتع البيانات اليت مت إجراؤىا سابقنا.
 تقـو الباحثة بتجميع البيانات ا١تختارة يف جدكلية بسيطة. (ِ

 طريقة عرض البيانات (ب 
ىي طريقة كيف تقدَل البيانات بشكل جيد ْتيث ديكن لآلخرين 

 (. فطريقتو:ُْٖ، ص. َُِٓقراءهتا كفهمها بسهولة )أنداياٍل، 
الباحثة بإجياز البيانات اليت مت اٟتصوؿ عليها من طريقة ٚتع تصف  (ُ

 البيانات.
 تصف الباحثة كصفا طويبل لنتائج التحليل ا١ترتبط بنظرية العركض. (ِ
تصف الباحثة البيانات كيصفوهنا عن طريق إعادة صياغة البيانات  (ّ

 اليت مت فرزىا كفقنا لصياغة ا١تشكلة.
 
 
 



 

 ُُ  
 

 الباب الثاني
 اإلطار النظرم

 
 مفهـو الشعر  .أ 

ىناؾ تعريفات عديدة للشعر، يف لغة كانت كلمة الشعر يبٌت من شعر بفتح 
العُت أك بضمها، معناه علم أك أحٌس بو. أما يف اصطبلح، من التعريف ا١تشهور 

القدماء أف الشعر ىو الكبلـ ا١توزكف ا١تقفى. ككاف الشعر عند زرج زيداف ىو عند 
 (.ُْ، ص. ََِٔالغناء، اإلنشاد، كالًتتيل )مزكي، 

أف الشعر ىو الكبلـ ا١توزكف، فطبعا ىناؾ شركط متعددة يف اللغة الشعرية 
مق ا١تعاٍل الىت ال تكوف يف اللغة العربية العاـ، منها قوة التعبَت كٚتاؿ األلفاظ كع

، ُٖٗٗكتناسق األصوات، كلكن ا١تكوف األساسي ىو ا١تكوف الوزٌل )حركات، 
 (.  ٔص. 

أما الشعر اسم عاـ، كاألخص منو القصيدة. كالقصيدة ٢تا شركط كمقاييس 
البد أف يراعيها الشاعر يف نظمو، فهي تتألف من عدد األبيات التقل عن السبعة 

كىي من كزف كاحد كركم كاحد )عقٌيد، حىت تسمى قصيدة، كال حد لطو٢تا. 
 (.ٕ، ص. ُٗٗٗ

أما كٌم الشعر العريب كلو ست كثبلثوف عركضا، سبعة كستوف ضربا، كستة 
 (.ّٗ، ص. ََِْ)ا١تطَتم، عشر ْترا 
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 مفهـو العركض كقواعدىا .ب 

 علم العركض -ُ

العركض كلمة مؤنثة، على كزف فعوؿ ىو صناعة يعرؼ ّٔا صحيح 
كفاسدىا كما يعًتيها من الزحافات كالعلل )ا٢تامشي،  أكزاف الشعر العريب

 (: َُ-ٗ، ص. ُُٗٗ (. أما سبب تسميتو )ا٢تامشي،ُُ، ص. ََِٔ
 من قائل: ىي مشتقة من العرض، ألف الشعر يعرض كيقاس على ميزانو. -
كمن قائل: إف ا٠تليل أراد ّٔا )مكة( ، الىت من أٝتائها )العركض(، تربكا  -

 فيها.ألنو كضع ىذا العلم 
 كمن قائل: إف ا١تراد بالعركض الناقة الصعبة، فسمي ّٔا لصعوبتو. -
 كمن قائل: إف معاٍل العركض الطريق يف اٞتبل، كالبحور طرؽ إىل النظم.  -
كمن قائل: إهنا مستعارة غلى العركض ٔتعٌت الناحية، ألف الشعر ناحية من  -

 نواحىي علـو العربية كأدّٔا.
توسعا من اٞتزء األخَت من صدر البيت كمن قائل: إف التسمية جاءت  -

 الذل يسمى عركضا.
 ُٕٓ-ََُكضعو اإلماـ ا٠تليل بن أٛتد الفراىدم األزدم البصرم )

(. فهو سيد األدباء يف علمو كزىده. ككاف أستاذا ْق( )القدسي، ص. 
(. استقر ُّ، ص. ََِْلسبويو، ككاف رٛتو اهلل آية يف الذكاء )ابن عثماف، 

لعريب، فوجد أكزانو ا١تستعملة أك ْتوره ٜتسة عشر ْترا، مث جاء ا٠تليل الشعر ا
 (.ُُ، ص. ُُٗٗاألخفش فزاد عليها ْتر )ا١تتدارؾ( )ا٢تامشي، 

( ما ينطق يكتب، ُيف ىذا العلم لو رمز يف الكتابة كىو على أمرين: 
-ُٓ، ص. ََِْ( ما ال ينطق ال يكتب كلو كاف مكتوبا )ابن عثماف، ِ

علم العركض نوعاف: تفاعيلو كأكزانو، كىي متحركات (. أما أركاف ُٔ
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كساكنات متتابعة على كضع معركؼ يوزف ّٔا البحور اآلتية )القدسي، ص. 
 (. سيأيت بياهنا يف الباب اآليت.ٓ

( احملافظة على الشعر العريب من الكسر كمن ُمن فوائد علم العركض: 
ريب األصيل عن غَته ٦تا ( ٘تييز الشعر العِدخوؿ ما جيوز فيو من ا١تغَتات. 

 (. ُٗ، ص. ََِْ( تيسَت نظم الشعر )ا١تطَتم، ّليس بشعر. 
 

 المقاطع العركضية -ِ

كما ذكرنا يف مفهـو علم العركض، أف من أركاف العركض تفاعيل. 
تًتكب ىذه التفاعيل من ثبلثة أشياء: أسباب كأكتاد كفواصل، ىذه الثبلثة ٝتي 

قطيع العشرة جيمعها قولك "١تعت سيوفنا" با١تقاطع. كىي تتكوف من حركؼ الت
   (.ُٓ، ص. ََِٔكال تًتكب من غَتىا أبدا )ا٢تامشي، 

( السبب ا٠تفيف كىو متحرؾ ُفالسبب عبارة عن حرفُت كىو نوعاف: 
( السبب الثقيل كىو متحركاف مثل لك. أما الوتد ِبعده ساكن مثل قد. 

آّموع كىو متحركاف  ( الوتدُعبارة عن ٣تموع ثبلثة أحرؼ كىو نوعاف: 
( الوتد ا١تفركؽ كىو متحركاف بينهما ساكن مثل ِبعدمها ساكن مثل ّٔم. 

( الفاصلة ُعنو. كالفاصلة عبارة عن ٣تموع أربعة اك ٜتسة أحرؼ كىو نوعاف: 
( الفاصلة الكربل ِالصغرل كىو ثبلث متحركات بعدىا ساكن مثل ضربٍت. 

أىرى  -م. جيمع ىذه الستة قولك ملٍى كىو أربع متحركات بعدىا ساكن مثل ضرّٔى 
ٍ )القدسي، ص.  -جىبىًلٍن  -ظىٍهًر  -على  -  (. ٔ-ٓٝتىىكىَتى

  

 التفاعيل العشرة -ّ

التفاعيل ٚتع من التفعيلة ىي الوحدة ا١توسيقية يف البحر أك ىي كل  
 (. كىي:ُِ، ص. ُُٗٗكلمة من كلماتو )ا٢تامشي، 

 : فعو، لن َ/َفػىعيٍوليٍن = // .ُ
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 : مفا، عي، لن َ/َ/َمىفىاًعيٍػليٍن = // .ِ
ّ. // = ٍ  : مفا، عل، تن َ///َميفىاعىلىَتي
 : فا، علن  َ//َفىاًعليٍن = / .ْ
تيٍن = / .ٓ  : فا، عبل، تن َ/َ//َفىاًعبلى
 : مت، فا، علن  َ//َميتػىفىاًعليٍن = /// .ٔ
 : مس، تف، علن َ//َ/َميٍستػىٍفعًليٍن = / .ٕ
تي = / .ٖ  ت/ : مف، عو، الَ/َ/َمىٍفعيٍوالى
تيٍن = / .ٗ  : فاع، ال، تن َ/َ//َفىاًع الى

 : مس، تفع، لن َ//َ/َميٍستػىٍفًع ليٍن = / .َُ
كتنقسم ىذه التفاعيل إىل قسمُت: أصوؿ كفركع. فاألصوؿ ما بدئت 

 (.ُٔ، ص. ََِْباألكتاد كالفركع ما بدئت باألسباب )ابن عثماف، 
 

 البيت كأقسامو -ْ

البيت ىو كبلـ تاـ يتألف من أجزاء كينتهي بقافية. لو شطراف: الشطر 
األكؿ صدر كالشطر الثاٍل عجيز. كلكل بيت عركض )لفظة مؤنثة( كىي آخر 
جزء يف الشطر األكؿ. كضرب )لفظ مذكر( كىي آخر جزء يف الشطر الثاٍل. 

، ُُٗٗما عدا العركض كالضرب من أجزاء يف البيت يسمى حشوا )ا٢تامشي، 
 (. ِٓص. 

 (: ِٕ-ِٓ، ص. ََِْأما أنواع البيت من الشعر فهي )ا١تطَتم، 
 البيت التاـ: الذل مل ينقص من أجزائو شيء.  (أ 
البيت آّزكء: الذل حذؼ منو عركضو كضربو، فأصبح ما قبلهما عركضا  (ب 

 كضربا. 
 البيت ا١تشطور: الذل حذؼ شطره كبقي على شطر كاحد. (ج 
 ثا شطريو.البيت ا١تنهوؾ: الذل حذؼ ثل (د 
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 البيت الوايف: الذل سلم من اٞتزء كالشطر كالنهك. (ق 
عركضو بزيادة أك نقص، لتواقف الضرب يف البيت ا١تصرع: الذل غيٌَتت  (ك 

 الوزف كالسجع.
 البيت ا١تقفى: الذل كافقت عركضو ضربو يف الوزف كالسجع. (ز 
 البيت ا١تدكَّر: الذل فيو كلمة مشًتكة بُت شطريو. (ح 
 لفت عركضو ضربو يف الركم.البيت ا١تصمت: الذل خا (ط 

 
 الزحافات كالعلل -ٓ

ىناؾ تغيَتات جيوز أف تطرأ على التفعيلة، إما أف تكوف ْتذؼ أك زيادة 
 (.ِٖ، ص. ََِْأك إسكاف تسمى بالزحافات كالعلل )ا١تطَتم، 

 الزحاؼ ( أ
الزحاؼ ىو كل تغيَت يتناكؿ ثواٍل األسباب، كيكوف بتسكُت 

(. ُّ، ص. ََِٓا١تتحرؾ أك حذفو أك حذؼ الساكن )مصطفى، 
كالزحاؼ نوعاف: مفرد كمزدكج. فالزحاؼ ا١تفرد ما يطرأ على حرؼ كاحد 

 يف التفعيلة الواحدة كىو ٙتانية أنواع: 
فعلن تصَت ا٠تنب: حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، مثالو مست (ُ

 متفعلن. 
االضمار: تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فقط  (ِ

 فيصَت مٍتفاعلن كٖتوؿ إىل مستفعلن.
الوقص: حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فقط  (ّ

 فيصَت مفاعلن.
الطى: حذؼ الرابع الساكن من التفعيلة، مثالو مستفعلن تصَت  (ْ

 مستعلن.
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 القبض: حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة، مثالو فعولن فصار فعوؿ. (ٓ
العقل: حذؼ ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلَت فقط  (ٔ

 فصار مفاعَت.
العصب: تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت  (ٕ

 فقط فيصَت مفاعٍلَت كٖتوؿ إىل مفاعيلن.
من آخر التفعيلة، مثالو فاعبلتن فصار الكف: حذؼ السابع الساكن  (ٖ

 فاعبلت.
كالزحاؼ ا١تزدكج ما يطرأ على حرفُت يف التفعيلة الواحدة. كىو أربعة 

 أنواع:
ا٠تبل: حذؼ الثاٍل كالرابع الساكنُت من التفعيلة أل اجتماع ا٠تنب  (ُ

 كالطى كيدخل يف مستىفعلن فيصَت متىعلن.
الساكن من التفعيلة أل  ا٠تزؿ: تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ كحذؼ الرابع (ِ

 اجتماع االضمار كالطى كيدخل يف متىفاعلن فيصَت متٍػفىعلن.
الشكل: حذؼ الثاٍل كالسابع الساكنُت من التفعيلة أل اجتماع ا٠تنب  (ّ

 كالكف كيدخل يف فاعبلتن فيصَت فعبلت.
النقص: تسكُت ا٠تامس كحذؼ السابع الساكن أل اجتماع العصب  (ْ

 يصَت مفاعلت.كالكف كيدخل يف مفاعلَت ف
 

 العلة ( ب
ىو تغيَت يطرأ على األسباب كاألكتاد من العركض أك الضرب إما 

 بالزيادة كإما بالنقص. كىو ضرباف: زيادة كنقصاف. فالعلة الزيادة:
الًتفيل: زيادة سبب خفيف على ما آخره كتد ٣تموع ٨تو فاعلن فيصَت  (ُ

 فاعبلتن.
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ع ٨تو مستفعلن التذييل: زيادة حرؼ ساكن على ما آخره كتد ٣تمو  (ِ
 تصَت مستفعلٍنٍن فينقل إىل مستفعبلف.

التسبيغ: زيادة حرؼ ساكن على ما آخره سبب خفيف ٨تو فاعبلتن  (ّ
 فيصَت فاعبلتاف.

 (:ِٕ-ِٔ، ص. ََِٔفالعلل الىت تكوف بالنقص )ا٢تامشي، 
اسقاط السبب ا٠تفيف من آخر التفعيلة ٨تو مفاعيلن فيصَت  :اٟتذؼ (ُ

 مفاعي.
اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت  القطف: (ِ

 مفاعٍل. 
اسقاط ساكن السبب ا٠تفيف كاسكاف متحركو يف مفاعيلن  القصر: : (ّ

 فيصَت مفاعيٍل.
القطع: حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو ٨تو فاعلن فيصَت  (ْ

 فاعٍل.
 فاليٍن. التشعيث: حذؼ أكؿ أك ثاٍل الوتد آّموع ٨تو فاعلن فيصَت (ٓ
 اٟتذذ: حذؼ الوتد آّموع برمتو ٨تو مستفعلن فيصَت مستف. (ٔ
الصلم: حذؼ الوتد ا١تفركؽ برمتو من آخر اٞتزء يف مفعوالت فيصَت  (ٕ

 مفعو. 
 الكشف: حذؼ آخر الوتد ا١تفركؽ يف مفعوالت فيصَت مفعوال. (ٖ
الوقف: تسكُت متحرؾ آخر الوتد ا١تفركؽ يف مفعوالت فيصَت  (ٗ

 مفعوالٍت.
 : اجتماع اٟتذؼ كالقطع ٨تو فاعبلتن فيصَت فاعٍل.األبًت (َُ

 أما الفرؽ بُت الزحاؼ كالعلة:
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 كالعلة الزحاؼ بُت الفرؽ: ُاٞتدكؿ 
 العلة الزحاؼ 
 تدخل األسباب كاألكتاد خيتص باألسباب ُ
 تدخل العركض كالضرب يدخل اٟتشو كالعركض كالضرب ِ
 إذا عرضت لزمت غالبا إذا عرض اليلـز غالبا ّ

ْ 

الزحاؼ منو قبيح، كالزحاؼ 
ا١تزدكج، كمنو ما ىو كاجب  
كالقبض يف العركض الطويل، 
كا٠تنب يف العركض البسيط، 
كمنو ما ىو حسن كا٠تنب يف 

 غَت عركض البسيط.

 ، العلة بعضها قبيح كا٠تـر كا٠تـز
كبعضها حسن كالتشعيث كاٟتذؼ 

 يف عركض ا١تتقارب التاـ.

 
 البحور -ٔ

البحور ٚتع من البحر ىو الوزف ا١توسيقي الذم تسَت عليو القصيدة يف 
(. جاء يف مراجع أخرل تعريف ُِ، ص. ُُٗٗابياهتا ٚتيعا )ا٢تاشيمي، 

البحر ىو الوزف ا٠تاص الذل على مثالو جيرم الشاعر، كٝتي ْترا ألنو يوزف بو ما 
، ََِْنو )عثماف، اليتناىى من الشعر، فأشبو البحر الذل يتناىى ٔتا يغًتؼ م

 (.  ّْص. 
 البحر الطويل .ُ

ٝتي الطويل ١تعنيُت: األكؿ ىو أطوؿ الشعر يتكوف من ٙتانية كأربعُت 
حرفا. كالثاٍل أف يف أكؿ أبياتو أكتادا كبعده أسبابا، كالوتد أطوؿ من السبب 

، ص. ُْٗٗفسمي طويبل، كىو من أكثر البحور استعماال )التربيزم، 
 (. كأما أجزاءه: ِِ
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 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن #فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
//َ/َ-//َ/َ/َ-//َ/َ-//َ/َ/َ // #َ/َ-//َ/َ/َ-//َ/َ-//َ/َ/َ  

 لو عركض كاحدة كثبلثة أضرب:
 : العركض كالضرب يف البحر الطويلِاٞتدكؿ 
 الضرب العركض

 مقبوضة: مفاعلن
 صحيح: مفاعيلن
 مقبوض: مفاعلن

 مفاعي= فعولن٤تذكؼ: 
 

 البحر المديد .ِ
ٝتي مديدا المتداد سباعييو حوؿ ٜتاسييو أم كٜتاسييو حوؿ 

، ص. ُْٗٗسباعييو. ككاف أصلو ٙتانية فجاء ٣تزكءا، كىذا الـز )التربيزم، 
 (. كأجزاؤه: ُّ

 فاعالتن فاعلن فاعالتن #فاعالتن فاعلن فاعالتن 
/َ//َ/َ-/َ//َ-/َ//َ/ # /َ//َ/َ-/َ//َ-/َ//َ/ 

 لو ثبلث أعاريض كستة أضرب، كىو اليستعمل إال ٣تزكءا: 
 العركض كالضرب يف البحر ا١تديد: ّاٞتدكؿ 

 الضرب العركض
 صحيح: فاعبلتن صحيحة: فاعبلتن

 ٤تذكفة: فاعبل= فاًعلينٍ 
 مقصور: فاعبلٍت= فاعبلفٍ 

 ٤تذكؼ: فاعبل= فاًعلينٍ 
 أبًت: فاعٍل= فٍعلنٍ 

 ٤تذكؼ ٥تبوف: فىعًلينٍ  ٤تذكفة ٥تبونة: فىعًلينٍ 
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 أبًت: فٍعلنٍ 
 

 البحر البسيط .ّ
أف يف ىذا البحر أسبابا انبسطت يف أجزائو السباعية فحصل يف كل 
أكؿ جزء سبباف فسمي بسيطا. كقيل النبساط اٟتركات يف عركضو كضربو 

 (. كأما أجزاءه:ّٗ، ص. ُْٗٗ)التربيزم، 
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن #مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

/َ/َ//َ-/َ//َ-/َ/َ//َ-/َ//َ / #َ/َ//َ-/َ//َ-/َ/َ//َ-/َ//َ 
 كلو ثبلث أعاريض كستة أضرب: 

 العركض كالضرب يف البحر البسيط :ْاٞتدكؿ 
 الضرب العركض

 ٥تبونة: فىعًلينٍ 
 ٥تبوف: فىعًلينٍ 

 مقطوع: فاعٍل= فٍعلنٍ 

 ٣تزكءة صحيحة: مستفعلن
 مذٌيل:مستفعلٍنٍن= مستفعبلفٍ 

 صحيح: مستفعلن
 مقطوع: مستفعٍل= مفعولن

٣تزكءة مقطوعة: مستفعٍل= 
 مفعولن

 مقطوع: مستفعٍل= مفعولن

 
 البحر الوافر .ْ

ٝتي كافرا لتوفر حركاتو ألنو ليس يف األجزاء أكثر حركات من 
مفاعلَت، كما ينفك منو كىو متفاعلن. كقيل لوفور أجزائو، كىو )التربيزم، 

 (: ُٓ، ص. ُْٗٗ
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 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن #مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 
//َ///َ-//َ///َ-//َ///َ // #َ///َ-//َ///َ-//َ///َ 

 كثبلثة أضرب:للوافر عركضاف 
 العركض كالضرب يف البحر الوافر :ٓاٞتدكؿ 

 الضرب العركض
 مقطوؼ: مفاعٍل= فعولن مقطوفة: مفاعٍل= فعولن

 ٣تزكءة صحيحة: مفاعلَت
 صحيح: مفاعلَت

 معصوب: مفاعٍلَت= مفاعيلن
 

 البحر الكامل .ٓ
ليس يف الشعر شيء لو ثبلثوف حركة فسمى كامبل لتكامل حركاتو. 

اٟتركات يف أصل الوافر مثل ما ىي يف الكامل فإف يف الكامل كإف كانت 
زيادة ليست يف الوافر، كذلك أنو توفرت حركاتو كمل جيئ على أصلو كالكامل 

، ُْٗٗتوفرت حركاتو كجاء على أصلو، فهو أكمل من الوافر )التربيزم، 
 (. كأجزاءه:ٖٓص. 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
///َ//َ-///َ//َ-///َ//َ /// #َ//َ-///َ//َ-///َ//َ 

 كلو ثبلث أعاريض كتسعة أضرب: 
 العركض كالضرب يف البحر الكامل :ٔاٞتدكؿ 
 الضرب العركض

 صحيحة: متفاعلن
 صحيح: متفاعلن

 مقطوع: متفاعٍل= فًعبلتن
 أحذ مضمر: مٍتفا= فٍعلن

 أحذ: متفا= فعًلن حٌذاء: متفا= فعًلن
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 مضمر: مٍتفا= فٍعلنأحذ 

 ٣تزكءة صحيحة: متفاعلن

 صحيح: متفاعلن
 مقطوع: متفاعٍل= فًعبلتن

 مذٌيل: متفاعلٍنٍن= متفاعبلفٍ 
 مرٌفل: متفاعبلتن

 
 البحر الهجز .ٔ

ٝتي ىجزا لًتدد الصوت فيو، كالتهزج تردد الصوت. أك يقاؿ ١تا  
سبباف ٝتي كاف التهزج تردد الصوت ككاف كل جزء منو يًتدد يف آخره 

 (. أما أجزاؤه:ّٕ، ص. ُْٗٗىجزا )التربيزم، 
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن #مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

//َ/َ/َ-//َ/َ/َ-//َ/َ/َ // #َ/َ/َ-//َ/َ/َ-//َ/َ/َ 
 كلو عركض كاحدة كضرباف:

 العركض كالضرب يف البحر ا٢تجز :ٕاٞتدكؿ 
 الضرب العركض

 صحيحة: مفاعيلن
 صحيح: مفاعيلن

 ٤تذكؼ: مفاعي= فعولن
 

 البحر الرجز .ٕ
ٝتي رجزا ألنو يقع فيو ما يكوف على ثبلثة أجزاء. كأصلو مأخوذ 
من البعَت إذا شيٌدت إحدل يديو فبقى على ثبلثة قوائم. كأجود منو أف يقاؿ 
مأخوذ من قو٢تم ناقة رجزاء، إذا ارتعشت عند قيامها لضعف يلحقها أك 



ِّ 
 

    
 

، ص. ُْٗٗفيو اضطراب ٝتى رجزا )التربيزم، داء، فلما كاف ىذا الوزف 
 (. كأجزاؤه:ٕٕ

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن #مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
/َ/َ//َ-/َ/َ//َ-/َ/َ//َ / #َ/َ//َ-/َ/َ//َ-/َ/َ//َ 

 كللرجز أربع أعاريض كٜتسة أضرب:
 العركض كالضرب يف البحر الرجز :ٖاٞتدكؿ 

 الضرب العركض

 صحيحة: مستفعلن
 صحيح: مستفعلن

 مقطوع: مستفعٍل= مفعولن
 صحيح: مستفعلن ٣تزكءة صحيحة: مستفعلن

 العركض ىي الضرب مشطورة
 العركض ىي الضرب منهوكة

 
 البحر الرمل .ٖ

ٝتى رمبل ألف الرمل نوع من الغناء خيرج من ىذا الوزف. كقيل 
كقيل رمىل لدخوؿ األكتاد بُت األسباب، كانتظامو كرمل اٟتصَت الذل نيسج. 

اٟتصَت إذا نسجو، كا١ترموؿ منو رمل كأنو يقاؿ للطرائق الىت فيو رمل 
 (. أما أجزاؤه:ّٖ، ص. ُْٗٗ)التربيزم، 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن #فاعالتن فاعالتن فاعالتن 
/َ//َ/َ-/َ//َ/َ-/َ//َ/َ / #َ//َ/َ-/َ//َ/َ-/َ//َ/َ 

 لو عركضاف كستة أضرب: 
 كالضرب يف البحر الرملالعركض  :ٗاٞتدكؿ 

 الضرب العركض
 صحيح: فاعبلتن ٤تذكفة: فاعبل= فاعلن
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 مقصور: فاعبلٍت= فاعبلف
 ٤تذكؼ: فاعبل= فاعلن

 ٣تزكءة صحيحة: فاعبلتن
 مسبغ: فاعبلتٍنٍن= فاعبلتاف

 صحيح: فاعبلتن
 ٤تذكؼ: فاعبل= فاعلن

 
 البحر السريع .ٗ

ٝتى سريعا لسرعتو يف الذكؽ كالتقطيع، ألنو حيصل يف كل ثبلثة 
أجزاء منو ما ىو على لفظ سبعة أسباب ألف الوتد ا١تفركؽ أكؿ لفظو 

(. ٓٗ، ص. ُْٗٗسبب، كالسبب أسرع يف اللفظ من الوتد )التربيزم، 
 كأجزاؤه: 

 مستفعلن مستفعلن مفعوالتي  #مستفعلن مستفعلن مفعوالتي 
/َ/َ//َ-/َ/َ//َ-/َ/َ/َ/ # /َ/َ//َ-/َ/َ//َ-/َ/َ/َ/ 

 للسريع أربع أعاريض كستة أضرب: 
 العركض كالضرب يف البحر السريع :َُاٞتدكؿ 
 الضرب العركض

 مطوٌية مكشوفة: مفعبل= فاعلن

مطوٌم موقوؼ: مفعبلٍت= 
 فاعبلف

مطوٌم مكشوؼ: مفعبل= 
 فاعلن

 أصلم: مفعو= فٍعلن
 ٥تبوؿ مكشوؼ: معيبل= فعًلن معيبل= فعًلن ٥تبولة مكشوفة:

 العركض ىي الضربمشطورة موقوفة: مفعوالٍت= 
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 مفعوالفٍ 
مشطورة مكشوفة: مفعوال= 

 مفعولن
 العركض ىي الضرب

 
 البحر المنسرح .َُ

ٝتى منسرحا النسراحو ٦تا يلـز أضرابو كأجناسو، كذلك أف 
أصلها، كمىت  مستفعلن مىت كقعت ضربا فبل مانع دينع من ٣تيئها على

كقعت مستفعلن يف ضربو مل ٕتيء على أصلها لكنها جاءت مطوٌم فبل 
(. ككزنو يف َُِ، ص. ُْٗٗنسراحو ٦تا يكوف يف أشكالو )التربيزم، 

 األصل:
 مستفعلن مفعوالت مستفعلن #مستفعلن مفعوالت مستفعلن 

/َ/َ//َ-/َ/َ/َ/-/َ/َ//َ / #َ/َ//َ-/َ/َ/َ/-/َ/َ//َ 
 كلو ثبلث أعاريض كثبلثة أضرب: 

 العركض كالضرب يف البحر ا١تنسرح :ُُاٞتدكؿ 
 الضرب العركض

 مطوٌم: مستعلن صحيحة: مستفعلن
منهوكة موقوفة: مفعوالٍت= 

 مفعوالفٍ 
 العركض ىي الضرب

منهوكة مكشوفة: مفعوال= 
 مفعولن

 العركض ىي الضرب
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 البحر الخفيف .ُُ
ا١تفركؽ اتصلت حركتو األخَتة ْتركات ٝتي خفيفا ألف الوتد 

األسباب فخفت، كقيل ٠تفتو يف الذكؽ كالتقطيع، ألنو يتواىل فيو لفظ 
، ص. ُْٗٗثبلثة أسباب، كاألسباب أخف من األكتاد )التربيزم، 

 (. كأكزانو:َُٗ
 فاعالتن مستفع لن فاعالتن #فاعالتن مستفع لن فاعالتن 

/َ//َ/َ-/َ/َ/ /َ-/َ//َ/َ  #/َ//َ/َ-/َ/َ/ /َ-/َ//َ/َ 
 للخفيف ثبلث أعاريض كٜتسة أضرب:

 العركض كالضرب يف البحر ا٠تفيف :ُِاٞتدكؿ 
 الضرب العركض

 صحيحة: فاعبلتن
 صحيح: فاعبلتن

 ٤تذكؼ: فاعبل= فاعلن
 ٤تذكؼ: فاعبل= فاعلن ٤تذكفة: فاعبل= فاعلن

 ٣تزكءة صحيحة: مستفع لن
 صحيح: مستفع لن

 مقصور ٥تبوف: 
 

 البحر المضارع .ُِ
ٝتى مضارعا ألنو ضارع ا٢تجز بًتبيعو كتقدَل أكتاده كمل يسمع  
ا١تضارع من العرب كمل جيئ فيو شعر معركؼ، كقد قاؿ ا٠تليل: كأجازكه 

 (. أما أجزاؤه: ُُٕ، ص. ُْٗٗ)التربيزم، 
 مفاعيلن فاع التن مفاعيلن #مفاعيلن فاع التن مفاعيلن 

//َ/َ/َ-/َ //َ/َ-//َ/َ/َ // #َ/َ/َ-/َ/ /َ/َ-//َ/َ/َ 
 كاستعمل ٣تزكء العركض كالضرب. لو عركض كاحدة كضرب كاحد:
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 العركض كالضرب يف البحر ا١تضارع :ُّاٞتدكؿ 
 الضرب العركض
 صحيح: فاع التن صحيحة: فاع التن

 
 البحر المقتضب .ُّ

ٝتى مقتضبا ألف االقتضاب يف اللغة ىو االقتطاع. كإمنا اختلف 
با١تنسرح على جهة الًتتيب، فكأنو يف ا١تعٌت قد اقتضب من ا١تنسرح إذ طيرح 
مستفعلن من أكلو كآخره، كبقي مفعوالت مستفعلن فسمى مقتضبا 

 (. كأجزاؤه: َُِ, ص. ُْٗٗ)التربيزم، 
 تفعلن مستفعلنمفعوالت مس# مفعوالت مستفعلن مستفعلن 

/َ/َ/َ/-/َ/َ//َ-/َ/َ//َ / #َ/َ/َ/-/َ/َ//َ-/َ/َ//َ 
كلو عركض كاحدة كالعركض ىي استيعمل ٣تزكءا مطوٌل العركض كالضرب. 

 :الضرب
 العركض كالضرب يف البحر ا١تقتضب :ُْاٞتدكؿ 
 الضرب العركض

 مطوٌم: مستعلن= مفتعلن مطوٌية: مستعلن= مفتعلن
 

 البحر المجتث .ُْ
ٝتي ٣تتثا ألف االجتثاث يف اللغة االقتطاع كاالقتضاب، كيقع يف 
ىذه الدائرة ا٠تفيف كىو فاعبلتن مستفعلن فاعبلتن، كيقع آّتث كىو 
مستفعلن فاعبلتن فاعبلتن. فلفظ أجزائو يوافق لفظ أجزاء ا٠تفيف بعينها، 
كإهنا خيتلف من جهة الًتتيب فكأنو قد اجتيث من ا٠تفيف )التربيزم، 

 (. كأجزاؤه: ُِِ، ص. ُْٗٗ
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 مستفع لن فاعالتن فاعالتن #مستفع لن فاعالتن فاعالتن 
/َ/َ/ /َ-/َ//َ/َ-/َ//َ/َ / #َ/َ/ /َ-/َ//َ/َ-/َ//َ/َ 

كلو عركض كاحدة كالعركض ىي استيعمل ٣تزكءا مطوٌل العركض كالضرب. 
 :الضرب

 العركض كالضرب يف البحر آّتث :ُٓاٞتدكؿ 
 الضرب العركض
 صحيح: فاعبلتن صحيحة: فاعبلتن

 
 البحر المتقارب .ُٓ

ٝتى متقاربا لتقارب أكتاده بعضها من بعض ألنو يصل بُت كل 
(. أما ُِٗ، ص. ُْٗٗكتدين سبب كاحد فتقارب األكتاد )التربيزم، 

 أجزاؤه:
 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن

//َ/َ-//َ/َ-//َ/َ-//َ/َ  #//َ/َ-//َ/َ-//َ/َ-//َ/َ 
 للمتقارب عركضاف كستة أضرب: 

 العركض كالضرب يف البحر ا١تتقارب :ُٔاٞتدكؿ 
 الضرب العركض

 صحيحة: فعولن

 صحيح: فعولن
 مقصور: فعوؿٍ 

 ٤تذكؼ: فعو= فعيلٍ 
 أبًت: فٍع= فلٍ 

 ٣تزكءة ٤تذكفة: فعو= فعيلٍ 
 ٤تذكؼ: فعو= فعيلٍ 

 أبًت: فٍع= فلٍ 
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 البحر المتدارؾ  .ُٔ
ٝتى متداركا لتدارؾ ا١تتقارب أل ملتحق بو أنو خيرج منو بتقدَل 

. تداركوه على ا٠تليل كمنهم االخفشالسبب على الوتد. كأنو متأخرم الفن 
 أما أجزاؤه:

 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن # فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن
/َ//َ-/َ//َ-/َ//َ-/َ//َ  / #َ//َ-/َ//َ-/َ//َ-/َ//َ 

 للمتدارؾ عركضاف كأربعة أضرب: 
 العركض كالضرب يف البحر ا١تتدارؾ :ُٕاٞتدكؿ 
 الضرب العركض

 صحيح: فاعلن صحيحة: فاعلن
 صحيح: فاعلن ٣تزكءة صحيحة: فاعلن

 مذيل: فاعبلف
 ٥تبوف مرفل: فعبلتن

 
 قواعد التقطيع -ٕ

يقـو التقطيع العركضي على إتقاف االيقاع الصويت للتفعيبلت. مىت أتقن 
الطالب اإليقاع ا١توسيقي للتفعيبلت، سهل عليو التقطيع العركضي للبيت، كذلك 

 (: ُٕ، ص. ُُٗٗبسلوؾ ا٠تطوات التالية )ا٢تامشي، 
أف يأخذ قطعة من البيت فَتددىا منغمة على موسيقا تفعيلة من التفعيبلت  .1

ىل الىت تبتدئ ّٔا البحور، كيطابق على نغمة ىذه التفعيلة. فإذا مٌت األك 
 التطابق كانت خطوة األكىل صحيحة، كعليو أف يتنقل إىل ا٠تطوة الثانية.

كيطابق على نغمة التفعيلة الثانية من البحر يأخذ قطعة أخرل من البيت،  .2
 الذل يتوقعو.
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البحر الذل انكشف لو، يتم تقطيع البيت إىل هنايتو على نغمة تفعيبلت  .ّ
فإذا كافقت قطع البيت التفعبلت كلها، كاف البيت موزكنا. كإذا مل توافق  

 كاف البيت ٥تتل الوزف. 
 ا١تثاؿ: 

 مل يطيٍل ليلي كلكن مل أًلٍى # كنفى عٍت الكرل طيف أمل
 الكتابة العركضية : مل يطل يل| يل كالكن| مل أًل

/َ//َ/َ/ |َ//َ/َ/ |َ//َ 
 : فاعبلتن  | فاعبلتن  | فاعلن  تقطيعو         

قد جاءت التفعيلة األكىل )فاعبلتن( فيمكن البحر ا١توافق ىو ا١تديد 
كالرمل كا٠تفيف. مث جاءت التفعيلة الثانية )فاعبلتن( أيضا، فأكدت لنا أف 

 البحر  ا١تستخدـ يف ذلك البيت ىو البحر الرمل.
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 الباب الثالث
 عرض البيانات كنتائجها

 
يف ىذا الفصل ستقدـ الباحثة التحليل يف األشعار يف كتاب بدائع الزىور يف 
كقائع الدىور للشيخ ٤تمد بن أٛتد بن إياس اٟتنفي من خبلؿ علم العركض. ككاف ىذا 

كمائة ككاحد كسبعوف أبياتا. كٖتلل الباحثة كاحدا فواحدا من تتابع الشعر يتكوف من 
 كما يلي:  األبواب 

 
 : "المقدمةالشعر في " .ُ

  كأجزاؤه: البحر الرمل، ىذا الشعر من 
 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن #  فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن

  ُالشعر  ٖتليل :ُٖدكؿ اٞت
ده  نىوٍ   ماحىوىل اٍلًعٍلمى ٚتيعنا أحى وي أٍلفى سى لىٍو مىارًسى  الى كى

ٍلًعلٍ  وى ميعىن ماحى ديف ٣تى لىٍو مىا  أحى وي أؿٍ  الى كى نىوٍ  رًسى  ؼى سى
/َ//َ/َ ///َ/َ ///َ  /َ//َ/َ ///َ/َ ///َ 

 فعلن فعبلتن فاعبلتن  فًعلن فعبلتن فاعبلتن
 ٤تذكؼ ٥تبوف ٥تبوف صحيح  ٤تذكفة ٥تبونة ٥تبوف صحيح

٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب  ٤تذكؼعركضو ٤تذكفة ٥تبونة كضربو  يف ىذا الشعر
 فيصَت فعبلتنحذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن ىو 

. أما علتو (فىسىنىوٍ ، أحىديف) ، كيدخل يف فاعلن فيصَت فعًلن(ًرسىوي أؿٍ ، مىجميعىن)
اسقاط السبب ا٠تفيف من آخر التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن فيصَت  كىو اٟتذؼ

 فاعبل كحيوؿ إىل فاعلن.
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  كأجزاؤه: البحر الرمل، ىذا الشعر من 
 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن #  فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن

 ِالشعر  : ٖتليلُٗدكؿ اٞت
بىٍحرو زاًخرو  نىوٍ   إمنَّىا اٍلًعٍلمي كى ٍيءو أٍحسى ٍذ ًمٍن كيلّْ شى  فاٗتًَّ

ٍلًعلٍ  بىٍحرًفٍ  إنٍػنىمى ٍيءفٍ  فتًَّخٍذًمنٍ   زاًخرًفٍ  ميكى نىوٍ  كيٍلًلشى  أٍحسى
/َ//َ/َ ///َ/َ /َ//َ  /َ//َ/َ /َ//َ/َ /َ//َ 

 فاعلن فاعبلتن فاعبلتن  فاعلن فعبلتن فاعبلتن
 ٤تذكؼ صحيح صحيح  ٤تذكفة ٥تبوف صحيح

حذؼ . أما زحافو ا٠تنب ىو ٤تذكؼكضربو  ٤تذكفةعركضو  يف ىذا الشعر
. كعلتو (ميكىبىٍحًرفٍ ) الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن فصار فعبلتن

كيدخل يف فاعبلتن يصَت  اسقاط السبب ا٠تفيف من آخر التفعيلةىو  اٟتذؼ
 .(أٍحسىنىوٍ ، زاًخًرفٍ ) فاعبل مث حيوؿ إىل فاعلن

 
  :"باب ذكر أخبار ما بين السماء كاألرضالشعر في " .ِ

  كأجزاؤه:البحر الكامل، ىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ّالشعر  : ٖتليلَِدكؿ اٞت
اٍلًعقىاًب فىأيمُّوي مىا أىنتى إالَّ   لىوي أىبه ٣تىٍهيٍوؿي   كى  مىٍعليٍومىةه كى

اٍلًعقىا مىا أىنتى إؿٍ  لىوي أىبه  مىٍعليٍومىةه   ًب فىأيمُّوي  ال كى  ٣تىٍهيٍوؿي  كى
/َ/َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ /َ/َ/َ 

 مفعولن متفاعلن مستفعلن  متفاعلن مستفعلن مستفعلن
 مقطوع مضمر صحيحة مضمر  صحيحة مضمر مضمر

االضمار عركضو صحيحة كضربو مقطوع مضمر. أما زحافو  يف ىذا الشعر
كىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن كٖتوؿ 
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. كأما علتو القطع كىو حذؼ ساكن (مىٍعليٍومىةه  ،اٍلًعقىاكال ى  ،مىاأىنتىإؿٍ ) إىل مستفعلن
 .(ٍجهيٍوؿي م)ى  آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف متفاعلن فيصَت متفاعلٍ الوتد 

 
  كأجزاؤه:البحر الطويل، ىذا الشعر من 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
 ْالشعر  : ٖتليلُِاٞتدكؿ 

ا يّْدن قىٍد ظىلىميٍوهي ًحٍُتى ٝتىٍُّوهي سى ا ظىلىمى النَّاسي   كى مى  اٍلغيرىابى ًبأىٍعوىرىاكى
قىٍدظى  مموٍ  لىميٍوىيًحيٍ  كى ا نىسى ييدن اظى   ىيسى مى نػٍنىاسيلٍ  كى  ًبأىٍعوىرىا غيرىابى  لىمى

//َ/ //َ//َ //َ/َ //َ//َ  //َ/ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ 
 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ  مفاعلن فعولن مفاعلن فعوؿ

 مقبوض مقبوض صحيح مقبوض  مقبوضة صحيح مقبوض مقبوض
القبض ىو عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  يف ىذا الشعر

 ،كىمىاظى ،  كىقىٍدظى ) كيدخل يف فعولن فصار فعوؿ حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة
، كال يدخل (بًأىٍعوىرىا، ىيسىييدنا، لىميٍوىيًحيٍ ) ، كيف مفاعيلن فصار مفاعلن(غيرىابى 

 العلة فيو.
 
 :"أخبار األنهارباب ذكر الشعر في " .ّ

  كأجزاؤه: البحر الرمل، ىذا الشعر من 
 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن # فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن

 ٓ الشعر : ٖتليلِِاٞتدكؿ 
 ملىٍ تىًصٍل ًمٍصري إلٍيها  ًإفَّ ًللشَّاـً فػيرىاتىا

ا  ريإلٍيها ملىٍ تىًصٍلًمصٍ   ًمفيرىاتىا ًإنٍػنىًلٍششى
/َ//َ/َ ///َ/َ  /َ//َ/َ ///َ/َ 

 فعبلتن فاعبلتن  فعبلتن فاعبلتن
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 ٥تبوف صحيح  ٣تزكءة ٥تبونة صحيح
. أما زحافو ا٠تنب ىو ٥تبوفكضربو  ٣تزكءة ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر

، ًمفيرىاتىا) حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن فصار فعبلتن
منو عركضو كضربو، فأصبح ما . كىذا من األبيات آّزكءة الذل حذؼ (ريإلٍيها

 قبلهما عركضا كضربا.
 
  كأجزاؤه: البحر الرمل، ىذا الشعر من 

 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن # فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن
 ٔالشعر  : ٖتليلِّؿ دك اٞت

ٍم ٔتًٍصرى ًمٍن كيجيوهو   فىضىلي النػٍّْيًل عليها  كى
ٍم ٔتًٍصرى   ًلعليها فىضىليٍنًٍتٍ   ًمٍن كيجيوًىنٍ  كى

/َ//َ/ /َ//َ/َ  ///َ/َ ///َ/َ 
 فعبلتن فعبلتن  فاعبلتن فاعبلت
 ٥تبوف ٥تبوف  ٣تزكءة صحيحة مكفوؼ

الكف  . أما زحافو٥تبوفكضربو  ٣تزكءة صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر
الكف كىو حذؼ السابع الساكن من آخر التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن ف كا٠تنب.

. كا٠تنب ىو حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، (ًبًمٍصرى كىٍم ) فيصَت فاعبلت
. كال يدخل العلة فيو. كىذا (لًعليها، فىضىليٍنًنيٍ ) يصَت فعبلتن نكيدخل يف فاعبلت

البيت من األبيات آّزكءة الذل حذؼ منو عركضو كضربو، فأصبح ما قبلهما 
 عركضا كضربا.

 
 :"باب ذكر البحارالشعر في " .ْ

  كأجزاؤه:البحر السريع، ىذا الشعر من 
 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت
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 ٕالشعر  : ٖتليلِْاٞتدكؿ 
ا ٍرهتى  يكالقاصً  تىشىوَّؽى الداٍلى   ناعىٍورىةه يف النٍهًر أٍبصى

نػىٍهرًأبٍ  ناعىٍورىتن ا ًفنػٍ ٍرهتى وَّقىدٍ   صى ؿٍ دانيػى  تىشى  اقاصي وى
/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ//َ  //َ//َ /َ///َ /َ//َ 

 فاعلن مفتعلن مفاعلن  فاعلن مستفعلن مستفعلن
 مطوٌم مكشوؼ مطومٌ  ٥تبوف  مطويٌة مكشوفة صحيح صحيح

. أما زحافو طوٌم مكشوؼم كضربو مطوٌية مكشوفةعركضو  يف ىذا الشعر
حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن ا٠تنب كالطى. فا٠تنب ىو 

. كالطى ىو حذؼ الرابع الساكن من (تىشىوَّقىدٍ ) مفاعلن فيحوؿ إىليصَت متفعلن 
مفعوالت تصَت  يف(، ك وىؿٍ دانيػى ) يف مستفعلن فيصَت مفتعلن التفعيلة كيدخل

ىو حذؼ آخر الوتد ا١تفركؽ يف مفعبلت يصَت ك  الكشف مفعبلت. كأما علتو
 .(اقاصي، صىٍرتىها) لناعف بل فيحوؿ إىلمفع

 
  كأجزاؤه:البحر السريع، ىذا الشعر من 

 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 ٖالشعر  : ٖتليلِٓاٞتدكؿ 

ل كالتػُّقىى ٍتنا لٍلهيدى  ألهنا تػىٍبًكٍي على العاًصى  قٍد نبػَّهى
تٍ قدٍ  ل نٍببهى  عاًصى تػىٍبًكٍيعلل ألهنا  كتتػيقىى نالٍلهيدى

/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ//َ  //َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ 
 فٍعلن مستفعلن مفاعلن  فاعلن مستفعلن مستفعلن
 أصلم صحيح ٥تبوف  مطويٌة مكشوفة صحيح صحيح

. أما زحافو ا٠تنب أصلمكضربو  مطوٌية مكشوفةعركضو  يف ىذا الشعر
حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن يصَت كالطى. فا٠تنب ىو 
. كالطى ىو حذؼ الرابع الساكن من التفعيلة (ألنها) مفاعلن متفعلن فيحوؿ إىل
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كيدخل يف ىذا البيت مفعوالت تصَت مفعبلت. كأما علتو الصلم كالكشف. 
فالصلم ىو حذؼ الوتد ا١تفركؽ برمتو من آخر اٞتزء يف مفعوالت يصَت مفعو حيوؿ 

ىو حذؼ آخر الوتد ا١تفركؽ يف مفعبلت يصَت . كالكشف (عاًصى) فٍعلنإىل 
 .(كتتػيقىىفاعلن ) إىلبل فيحوؿ مفع

 
  كأجزاؤه:البحر السريع، ىذا الشعر من 

 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 ٗ الشعر : ٖتليلِٔاٞتدكؿ 

 يىٍدخيليها الداٍل مع القاصي  أٍضحٍت ًٛتاةه للورل جنةه 
ٍ  تػيٍنًلٍلورل أٍضحٍتًحما دٍ   جنػٍنىَتي عىلٍ  يىٍدخيليهى  قاصي دانيمى

/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ//َ  /َ///َ /َ/َ//َ /َ/َ 
 فٍعلن مستفعلن مفتعلن  فاعلن مستفعلن مستفعلن
 أصلم صحيح مطومٌ   مطويٌة مكشوفة صحيح صحيح

. أما زحافو الطى. أصلمكضربو  مطوٌية مكشوفةعركضو  يف ىذا الشعر
الطى ىو حذؼ الرابع الساكن من التفعيلة كيدخل يف ىذا البيت مفعوالت يصَت ف

. كأما علتو (يىٍدخيليهىدٍ ) مفتعلنمفعبلت، كمستفعلن يصَت مستعلن فيحوؿ إىل 
الصلم كالكشف. فالصلم ىو حذؼ الوتد ا١تفركؽ برمتو من آخر اٞتزء يف 

وتد حذؼ آخر ال . كالكشف ىو(قاصي) فٍعلنمفعوالت يصَت مفعو حيوؿ إىل 
نىتينٍ ) لنعاف بل فيحوؿ إىلا١تفركؽ يف مفعبلت يصَت مفع  .(جنػٍ

 
  كأجزاؤه:البحر السريع، ىذا الشعر من 

 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 َُالشعر  : ٖتليلِٕاٞتدكؿ 

 ّتنَّةو يف كٍسًطها عاصي  من قػىٍبًل ذا كملىٍ يىكيٍن يسمعي 
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ٍبًلذا ًمنيسمعي  يىكينٍ كملىٍ   عاصي فيوٍسًطها ّتنََّت   قػى
//َ//َ /َ///َ /َ//َ  //َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ 

 فٍعلن مستفعلن مفاعلن  فاعلن مفتعلن مفاعلن
 أصلم صحيح ٥تبوف  مطويٌة مكشوفة مطومٌ  ٥تبوف

. أما زحافو ا٠تنب أصلمكضربو  مطوٌية مكشوفةعركضو  يف ىذا الشعر
حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن يصَت كالطى. فا٠تنب ىو 

. كالطى ىو حذؼ الرابع الساكن (ًبجنًَّتن، كلىٍم يىكينٍ ) مفاعلن متفعلن فيحوؿ إىل
يف مفعوالت تصَت ك  (،ًمنيسمعي ) علنتفكيدخل يف مستفعلن يصَت م ،من التفعيلة

لصلم كالكشف. فالصلم ىو حذؼ الوتد ا١تفركؽ برمتو من مفعبلت. كأما علتو ا
ىو حذؼ . كالكشف (عاصي) فٍعلنآخر اٞتزء يف مفعوالت يصَت مفعو حيوؿ إىل 

 .(قػىٍبًلذا) لنعاف بل فيحوؿ إىلمفعبلت يصَت آخر الوتد ا١تفركؽ يف مفع
 

 :"فصل في بياف زيادة النيل كنقصانوالشعر في " .ٓ
  كأجزاؤه:البحر الوافر، ىذا الشعر من 

 َتمفاعل َتمفاعل َتمفاعل #  َتمفاعل َتمفاعل َتمفاعل
  ُُالشعر  : ٖتليلِٖاٞتدكؿ 

أٌف النٌيلى ذك فهمو كلب    ١تا يػىٍبدك لعىٍُتً الناًس منو  كى
أٌف الٌٍت   ًٝتنو لعىٍُتً النا ١تا يػىٍبدك  نبٍ بٍ كلي  ؿى ذك فهمو  كى

//َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ 
 فعولن مفاعيلن مفاعيلن  فعولن مفاعيلن مفاعيلن
 مقطوؼ معصوب معصوب  مقطوفة معصوب معصوب

 ىو العصب. أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو يف ىذا الشعر 
َت كٖتوؿ إىل تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعلٍ 

اسقاط  و القطف كىوعلت. كأما (لعىٍينًالنا، لمايػىٍبدك، لىذكفهمو ، كىأٌف الٌني) مفاعيلن
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 السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كٖتوؿ إىل فعولن
 .(ًسمنو، نٍ بً بٍ كلي )

 
  كأجزاؤه:البحر الوافر، ىذا الشعر من 

 َتمفاعل َتمفاعل َتمفاعل #  َتمفاعل َتمفاعل َتمفاعل
 ُِالشعر  : ٖتليلِٗاٞتدكؿ 

 كىديىًٍضٍي ًحٍُتى يىٍستػىٍغنػيٍوفى عىٍنوي   فيأيت عند حاجتهم إليو
 نػىعىٍنو نىيستغنو كديضيحي  إليو دىحاجتهم فيأيت عن

//َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ 
 فعولن مفاعيلن مفاعيلن  فعولن مفاعيلن مفاعيلن
 مقطوؼ معصوب معصوب  مقطوفة معصوب معصوب

 ىو العصب. أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
َت كٖتوؿ إىل تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعلٍ 

 و القطف كىوعلت. كأما (عن، دىحاجتهم، كيمضيحي، نىيستغنو فيأتي) مفاعيلن
مفاعٍل كٖتوؿ إىل اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت 

 .(نػىعىٍنو، إليو) فعولن
 

  كأجزاؤه:البحر الكامل، ىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ُّالشعر  : ٖتليلَّاٞتدكؿ 
ا  أٍنظيٍر إىل النػٍّْيًل السَّعيًد كقىٍد أتى ديًد ميعىبَّسى

ى
ٍوًج ا١ت

ى
ًر ا١ت  يف عىٍسكى

عي أٍنظيٍرإلنٍ  رًؿٍ   ًدكقىٍدأتى نٍيًلٍسسى ا مىٍوًجلمىدم فيعىٍسكى  ميعىٍببىسى
/َ/َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ 

 متفاعلن مستفعلن مستفعلن  متفاعلن مستفعلن مستفعلن
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 صحيح مضمر مضمر  صحيحة مضمر  مضمر
االضمار كىو . أما زحافو صحيحكضربو  صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر

تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن كٖتوؿ إىل 
 كليس العلة فيو. .(أٍنظيٍرإلٍن، نٍيًلٍسسىعي، فيعىٍسكىًرٍؿ، مىٍوًجلمىدم) مستفعلن

 
  كأجزاؤه:البحر الكامل، ىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ُْالشعر  ٖتليل: ُّاٞتدكؿ 

ٍتو أٍرًضها لَّمى صىرى الًببلدي فسى ى ثىراىا حُت كىىلَّ سيٍنديسا  حى سى  فىكى
صىرىٍلًببل تٍ  حى لَّمى ى ثىرا  قي أٍرًضها ديفسى سى ؿٍ  فىكى  ىلى سيٍنديسا ىا حُت كى

///َ//َ ///َ//َ /َ/َ//َ  ///َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ 
 مستفعلن مستفعلن متفاعلن  مستفعلن متفاعلن متفاعلن
 مضمر مضمر صحيح  مضمرة صحيح صحيح

االضمار كىو . أما زحافو مضمركضربو  مضمرةعركضو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

 . كليس العلة فيو.(سيٍنديسا ىيأٍرًضها، ىاحينوىٍؿ، لىى) مستفعلن
 

  كأجزاؤه:البحر الكامل، ىذا الشعر من 
  متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ُٓالشعر  : ٖتليلِّاٞتدكؿ 
 عيٍجبه إذا فىكٍَّرتى فيو يػيعىظَّمي   عيٍجبه لنيًل دياًر مٍصرى ألنو

 ىيػيعىظَّمي  فىكَّرٍتىفي عيٍجبػيٍنإذا  رىألنو ًلديارًمصٍ  عيٍجبػيٍنلٍت
/َ/َ//َ ///َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ 

 متفاعلن مستفعلن مستفعلن  متفاعلن متفاعلن مستفعلن
 صحيح مضمر مضمر  صحيحة صحيح مضمر
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االضمار كىو . أما زحافو صحيحكضربو  صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيتسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك 

 . كليس العلة فيو.(عيٍجبػيٍنلني، عيٍجبػيٍنإذا، فىكٍَّرتىفي) مستفعلن
 

  كأجزاؤه:البحر الكامل، ىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ُٔالشعر  : ٖتليلّّاٞتدكؿ 
 من مائة كىو الذل يػىتػىوىحَّمي   يطأ األراًضي فهي تٍلقىحي دائما

 يتوحم كىو الذل من مائَت  قىحيدائمن ًضيفهيتلٍ  يطأ األرا
///َ//َ ///َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ ///َ//َ 

 متفاعلن متفاعلن مستفعلن  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 صحيح صحيح مضمر  صحيحة صحيح صحيح

االضمار كىو . أما أما زحافو صحيحكضربو  صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر
ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن كٖتوؿ إىل تسكُت الثاٍل 

  . كليس العلة فيو.(منمائتن) مستفعلن
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ُٕالشعر  : ٖتليلّْاٞتدكؿ 
ـي نى اأٍلى مي ىي   اهى نػي اكً سى ا كى يى نػٍ الدُّ  يى ىً  رى صٍ مً  اري يَّ دى   لو يٍ ضً فٍ تػى ا بً هى لٍ ابً قى فػى  ا

 نٍ لً يٍ ضً  فٍ تى ا بً هى لٍ بً  اقى فى مي  انى اأٍلى مي ىي   اهى نػي كً  اسى ا كى يى نػٍ دي  دٍ يى ىً رى  صٍ مً اري يَّ دى 
/َ/َ//َ ///َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ ///َ /َ/َ//َ /َ/َ 

 فٍعلن مستفعلن فًعلن مفاعلن  فًعلن مستفعلن فًعلن مستفعلن
 مقطوع صحيح ٥تبوف ٥تبوف  ٥تبونة صحيح ٥تبوف صحيح
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ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو قطوعمكضربو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
 وؿ إىل مفاعلنحيصَت متفعلن يكيدخل يف مستفعلن الثاٍل الساكن من التفعيلة، 

كأما علتو القطع . (ًكنػيهىا، رىًىيىٍد، ميفىقىا) صَت فعلني، كيدخل يف فاعلن (انى اأٍلى  مي ىي )
كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو ٨تو فاعلن يصَت فاعٍل فيحوؿ إىل 

 . (نٍ لً يٍ ضً ) فٍعلن
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ُٖالشعر  : ٖتليلّٓاٞتدكؿ 
 لً يٍ لنػّْ لً  حي رٍ الشَّ كى  ةه مى دّْ قى ر مي صٍ مً   اهى تً لى جٍ دى كى  ادو دى غٍ بػى ي بً اىً بى يػي  نٍ ا مى يى 

 لً يٍ نً  نٍ لً حي رٍ شَّ كى  ةه مى دً  دٍ قى رمي صٍ مً   اهى تً لى  جٍ دى وى نػٍ ادً دى  غٍ بى بً يٍ ىً  ابى يي نػٍ امى يى 
/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  /َ///َ ///َ /َ/َ//َ /َ/َ 

 فٍعلن مستفعلن فًعلن علنتمف  فًعلن مستفعلن ًعلناف مستفعلن
 مقطوع صحيح ٥تبوف مطوم  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح

ا٠تنب ف كالطى. ا٠تنب. أما زحافو قطوعمكضربو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
 .(لىتًهىا، ًدمىةه ) صَت فعلنيمن التفعيلة، كيدخل يف فاعلن  ىو حذؼ الثاٍل الساكن

كالطى ىو حذؼ الرابع الساكن من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن تصَت مفتعلن 
كأما علتو القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو ٨تو  (.دٍ قى رمي صٍ مً )

 . (لً يٍ نً ) فاعلن يصَت فاعٍل فيحوؿ إىل فٍعلن
 

 باب ذكر أخبار الجباؿ:الشعر في " .ٔ
  كأجزاؤه:البحر السريع، ىذا الشعر من 

 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت
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 ُٗالشعر  : ٖتليلّٔاٞتدكؿ 
 كيا ًديارى الظاًعنُت اٝتىًعيٍ   يا ساًكننا باٞتىبىًل البػىٍلقىعً 

بىًللٍ  يا ساًكنىنٍ  ًعيٍ  رىٍظظاًعٍت كياًديا  بػىٍلقىعً  بلجى  نىٍسمى
/َ/َ//َ /َ///َ /َ//َ  //َ//َ /َ/َ//َ /َ//َ 

 فاعلن مستفعلن مفاعلن  فاعلن مفتعلن مستفعلن
 مطوم مكشوؼ صحيح ٥تبوف  مطوية مكشوفة مطوم صحيح

. أما زحافو مطوم مكشوؼكضربو  مطوية مكشوفةعركضو  يف ىذا الشعر
الطى كا٠تنب. فالطى ىو حذؼ الرابع الساكن من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن 

، كيف مفعوالت تصَت مفعبلت. كا٠تنب (بلجىبىًللٍ ) تصَت مستعلن كٖتوؿ إىل مفتعلن
. (كياًديا) ىو حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة كيدخل يف مستفعلن تصَت متفعلن

كأماعلتو الكشف كىو حذؼ آخر الوتد ا١تفركؽ يف مفعبلت فيصَت مفعبل كٖتوؿ 
بٍلقىًعي، نىٍسمىًعيٍ ) إىل فاعلن  .(َى
 

  كأجزاؤه:البحر السريع، ىذا الشعر من 
 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت

 َِالشعر  : ٖتليلّٕاٞتدكؿ 
 يعً مى  يٍ حً وٍ نػي ل فػى وى ىٍ أى  نٍ مى  اري يَّ دى   اهى نػَّكً لى كى  مٍ ارً يَّ دى  يى ا ىً مى 

 يعً مى  يٍ حً  وٍ نػي ل فػى وى ىٍ أى  نٍ مى  اري يَّ دى   اهى نػَّكً  الى كى  مٍ رً يىا مٍ دى  يى ما ىً 
/َ///َ /َ/َ//َ /َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ//َ 

 فاعلن مستفعلن مستفعلن  فاعلن مستفعلن مفتعلن
 مطوم مكشوؼ صحيح صحيح  مطوية مكشوفة صحيح مطوم

. أما زحافو مطوم مكشوؼكضربو  مطوية مكشوفةعركضو  يف ىذا الشعر
من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن  الطى كا٠تنب. فالطى ىو حذؼ الرابع الساكن

صَت مفعبلت. كا٠تنب ي، كيف مفعوالت (مٍ دى يى ماىً ) نوؿ إىل مفتعلحيمستعلن ك صَت ي



ّْ 
 

    
 

صَت متفعلن. كأماعلتو ين من التفعيلة كيدخل يف مستفعلن ىو حذؼ الثاٍل الساك
 وؿ إىل فاعلنحيا١تفركؽ يف مفعبلت فيصَت مفعبل ك الكشف كىو حذؼ آخر الوتد 

 .(ًكنػَّهىا، ًحٍيمىًعي)
 
  :"عجائب البلداف كما فيها من الحكمباب ذكر الشعر في " .ٕ

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ُِالشعر  : ٖتليلّٖاٞتدكؿ 
 يىٍسمو إليها على بعدو من اٟتىٍدًؽ   هلل درُّ مىناًر إسكندريًة كم

مٍ  ًرإسكندرم ريمىنا هلل دىرٍ  ٍدًؽ  بعدو ًمنىلٍ  ىا على يىٍسمو إيلىٍ   يىًة كى  حى
/َ/َ//َ ///َ //َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ 

 فٍعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن  فًعلن مستفعلن فًعلن مستفعلن
 مقطوع صحيح صحيح صحيح  ٥تبونة صحيح ٥تبوف صحيح

كىو حذؼ ا٠تنب . أما زحافو ٥تبوفكضربو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
 وؿ إىل مفاعلن،حيصَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن  الثاٍل الساكن

. كأما علتو القطع كىو حذؼ ساكن (يىًة كىمٍ ، ريمىنا) صَت فعلنيكيدخل يف فاعلن 
 . (حىٍدًؽ ) الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو ٨تو فاعلن يصَت فاعٍل فيحوؿ إىل فٍعلن

 
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
 ِِالشعر  : ٖتليلّٗاٞتدكؿ 

ٍت يف دارىًة األيفيقً   ًمٍن شاًمًخ األىٍنًف يف أكصاًفًو مشىىمه   كأنو باىى
تٍ  كأنو  مشىىمه  أكصاًفوً  أىنًٍففي ًمٍن شا٥ًتًلٍ   أيفيقً  يف دارىتلٍ  باىى

/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ /َ/َ /َ/َ//َ ///َ 
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 فًعلن مستفعلن فٍعلن مفاعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 ٥تبوف صحيح مقطوع ٥تبوف  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح

ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو ٥تبوفكضربو  ٥تبونةعركضو يف ىذا الشعر 
 وؿ إىل مفاعلنكحيصَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن  الثاٍل الساكن

. كأما علتو القطع كىو حذؼ (أيفيقً ، شىمىمه ) صَت فعلني، كيدخل يف فاعلن (كأنو)
 ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو ٨تو فاعلن يصَت فاعٍل فيحوؿ إىل فٍعلن

 . (باىىتٍ )
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ِّالشعر  : ٖتليلَْاٞتدكؿ 
أىًت اٞتىوارًم عٍندى ريٍؤيىًتوً  ٍوًقًع النػٍَّوـً يف أىٍجفىاف ًذٍم أىرىؽو   للميٍنشى مى  كى

أى وا للميٍنشى ريؤٍ  تًٍلجى ٍوًقًعنٍ   يىًتوً  رًيعٍندى مى  أىرىقنٍ  أىٍجفىانًذمٍ  نػىٍوًمفي كى
/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ /َ/َ /َ/َ//َ ///َ 

 فًعلن مستفعلن فاعلن مفاعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 ٥تبوف صحيح صحيح ٥تبوف  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح

ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو ٥تبوفكضربو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
 مفاعلن وؿ إىلصَت متفعلن ٖتيمن التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن  الثاٍل الساكن

 . كال يدخل العلة فيو.(أىرىقنٍ  ،يىتًوً ) صَت فعًلني، كيدخل يف فاعلن (كىمىٍوًقًعنٍ )
 

 :"باب ذكر أخبار عمود السوارمالشعر في " .ٖ
  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت
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 ِْالشعر  : ٖتليلُْاٞتدكؿ 
ىنىارة كالسَّوارميقولوف 

 كأىله للعىواًمًد كالًبناءً    ا١ت
 ًبناءً  عىواًمًدكؿٍ  كأٍىليٍنًللٍ   سوارم مىنىارةكس يقولونل

//َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ 
 فعولن مفاعلَت مفاعيلن  فعولن مفاعلَت مفاعيلن
 مقطوؼ صحيح معصوب  مقطوفة صحيح معصوب

العصب. . أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
خل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

قاط السبب اس . كأما زحافو القطف كىو(يقولونل، كأٍىليٍنًللٍ ) وؿ إىل مفاعيلنحيك 
 فعولن وؿ إىلحيمفاعلَت فيصَت مفاعٍل ك ، كيدخل يف ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو

 .(سوارم، بًناءً )
 

  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ِٓالشعر  : ٖتليلِْاٞتدكؿ 
ٍهلو   ًٔتلًَّتًهٍم كحاًصلو ىواء   كيفتخركف يف ٛتيٍقو كجى

ٍهلنٍ  ف يف ٛتيًٍقنٍ  كيفتخرك  ىواؤف كحاًصلو ًٔتلًَّتًهمٍ   كجى
//َ///َ //َ/َ/َ //َ/َ  //َ///َ //َ///َ //َ/َ 

 فعولن مفاعلَت مفاعلَت  فعولن مفاعيلن مفاعلَت
 مقطوؼ صحيح صحيح  مقطوفة معصوب صحيح

العصب. . أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
مفاعٍلَت خل يف مفاعلىَت فيصَت فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

اسقاط السبب ا٠تفيف  . كأما زحافو القطف كىو(فيحيٍمًقنٍ نى ) وؿ إىل مفاعيلنحيك 
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كجىٍهلٍن، ) وؿ إىل فعولنحيمفاعلَت فيصَت مفاعٍل ك قبلو، كيدخل يف  كاسكاف ما
 .(ىواؤف

 
  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت
 ِٔالشعر  : ٖتليلّْاٞتدكؿ 

 مارً وى ت السَّ عٍ نػى  كٍ أى  اءً مى الٍ  ٍَتً غى بً   رمقٍ يػى  سى يٍ ة لى يَّ رً دى نٍ كى إسٍ  لي يٍ زً نى 
 مارً وى سى  سٍ تعٍ نػى  كٍ أى  ءً  امى الٍ  ٍَتً غى بً   رمقٍ يػى سى  ةيلىٍ يَّ رً دى  نٍ كى سٍ ئلي يٍ زً نى 

//َ///َ //َ///َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ 
 فعولن مفاعيلن مفاعيلن  فعولن مفاعلَت مفاعلَت
 مقطوؼ معصوب معصوب  مقطوفة صحيح صحيح

 كىو العصب. أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت ك تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

اسقاط السبب ا٠تفيف  كىو. كأما زحافو القطف (بًغىٍيرًاٍلمىا، ًءأىٍكنػىٍعتسٍ ) مفاعيلن
سىيػىٍقرم، ) وؿ إىل فعولنحيمفاعلَت فيصَت مفاعٍل ك ، كيدخل يف قبلوكاسكاف ما 

 .(سىوىاًرم
 

  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ِٕالشعر  : ٖتليلْْاٞتدكؿ 
 اربى كً الٍ  ـً كٍ الرُّ  بً اكً رى مى  في صٍ كى كى   وً يٍ فً  اجً وى مٍ اأٍلىكى  رً حٍ بى الٍ  ري كٍ ذً كى 

 اربى كً  لٍ مً كٍ الرُّ  بً كً  ارى مى  في صٍ كى كى   وً يٍ فً  جً  اوى مٍ اأٍلىكى رً  حٍ بى لٍ ري كٍ ذً كى 
//َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ  //َ///َ //َ/َ/َ //َ/َ 

 فعولن مفاعيلن مفاعلَت  فعولن مفاعيلن مفاعيلن
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 مقطوؼ معصوب صحيح  مقطوفة معصوب معصوب
 كىو العصب. أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر

وؿ إىل حيخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت ك تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد
اسقاط السبب  . كأما زحافو القطف كىو(كىًذٍكريٍلبىٍح، ًركىاأٍلىٍموىا،ًكبًالرٍُّكًملٍ ) مفاعيلن

ًجًفٍيًو،  ) وؿ إىل فعولنحيمفاعلَت فيصَت مفاعٍل ك قبلو ٨تو ا٠تفيف كاسكاف ما 
 .(ًكبىار

 
  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت
 ِٖالشعر  : ٖتليلْٓاٞتدكؿ 

 مارً قى  ؼً رٍ اٟتٍى  اؾى ذى ا لً هى يػٍ ا فً مى فى   ٍَتو ٓتى  مٍ هي لي يػٍ زً نى  عٍ مى طٍ  يى بلى فى 
 مارً قى فً  رٍ اٟتٍى  اؾى ذى لً  اهى يػٍ ا فً مى فى   ٍَتو ٓتى  مٍ هي لي يػٍ زً نى  عٍ مى طٍ  يى بلى فى 

//َ/َ/َ //َ//َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ 
 فعولن مفاعيلن مفاعيلن  فعولن مفاعلن مفاعيلن
 مقطوؼ معصوب معصوب  مقطوفة معقوؿ معصوب

. كالعقل العصب. أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
خل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

يىٍطمىٍع، فىمىاًفيػٍهىا، ًلذىاكىاٍلحىرٍ ) وؿ إىل مفاعيلنحيك  كالعقل ىو حذؼ ا٠تامس  .(فىالى
مفاعَت كحيوؿ إىل مفاعلن  ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلَت فيصَت

قبلو ٨تو اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما  ا زحافو القطف كىوكأم (.مٍ هي لي يػٍ زً نى )
 .(ًبخىٍيرو، ًفقىاًرم) وؿ إىل فعولنحيمفاعلَت فيصَت مفاعٍل ك 

 
 :"باب ذكر أخبار صنم األىراـالشعر في " .ٗ

  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 
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 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
 ِٗالشعر  : ٖتليلْٔاٞتدكؿ 

 ارى ضٍ ا٠تٍى  ةى طى وٍ غى الٍ كى  اءى رى قٍ ا الشَّ مى تي نٍ ايػى عى كى   ةن رى كٍ بي  اـى ا الشَّ مى تي ئٍ جً  فٍ ا أى مى كي تي لٍ أىسى 
 ارى ضٍ ا٠تٍى  ةى طى  وٍ غى الٍ كى  ءى  ارى قٍ ا الشَّ ٘تيى  نٍ ايى عى كى   ةن رى كٍ بي  ـى  اا الشَّ ٘تيى  ئٍ ٧تًٍ اأى مى كي  تي لٍ أىسى 

//َ/ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ  //َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ/َ/َ 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ

 صحيح صحيح صحيح صحيح  مقبوضة صحيح صحيح مقبوض
القبض ىو حذؼ . أما زحافو صحيحعركضو مقبوضة كضربو  يف ىذا الشعر

كيف مفاعيلن ، (تي ٍلأى سى ) كيدخل يف فعولن فصار فعوؿ ا٠تامس الساكن من التفعيلة
 ، كال يدخل العلة فيو.(ةن رى كٍ بي مى ) فصار مفاعلن

 
  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
 َّالشعر  : ٖتليلْٕاٞتدكؿ 

 راطٍ ا سى يى سً نٍ  تػى الى ا كى رى اقػٍ فى  مٍ كي لى  يٍ عً مٍ دى بً   وي تي بٍ تى ا كى ابن تى  كً ٍتّْ مً  آرى اقػٍ ا كى قى فػى 
 ارن طٍ ا سى يى سً  نٍ  تى الى كى  ارى اقػٍ فى  مٍ كي لى  يٍ عً مٍ دى بً   وي تي بٍ تى كى  اابن تى كً  ٍتّْ مً  رىآ ؽٍ ااكى قى فػى 

//َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ  //َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ/َ/َ 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن
 صحيح صحيح صحيح صحيح  مقبوضة صحيح صحيح صحيح

القبض ىو عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  يف ىذا الشعر
، كال (وي تي بٍ تى كى ) حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة، كيف مفاعيلن فصار مفاعلن

 يدخل العلة فيو.
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  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ُّالشعر  : ٖتليلْٖاٞتدكؿ 
 برى بػٍ ل أك رى بي لٍ بػي  كٍ أى  ؿه كى دٍ أك جى   قه سى وٍ جى  كٍ أى  ةه ضى كٍ  رى الَّ إً  وً يٍ ا فً مى 

 أك ربرب أك بلبل أك جدكؿ  أك جوسق ال ركضة ما فيو إؿٍ 
/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 مضمر مضمر مضمر  مضمرة مضمر مضمر

اإلضمار كىو . أما زحافو مضمركضربو  مضمرةعركضو  يف ىذا الشعر
تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن كٖتوؿ إىل 

كليس العلة  .(مافيهإٍؿ، الركضة، أكجوسق، أكجدكؿ، أكبلبل، أكربرب) مستفعلن
 فيو.

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ِّالشعر  : ٖتليلْٗاٞتدكؿ 

 ًبيىًد النَّسيًم مينػٍقىشه كميٍكتىبه    فكأفَّ ذاؾ النػٍَّهرى فيو ميٍعصىمه 
نػىٍهرىيف فكأنٍػنىذا ٍ  ٦تينػٍقىشينٍ  ًبيىًدنٍػنىسي  مًهيٍعصىمينٍ  كنػٍ  كميٍكتىنبي

///َ//َ /َ/َ//َ //َ//َ  ///َ//َ //َ//َ //َ//َ 
 مفاعلن مفاعلن متفاعلن  مفاعلن مستفعلن متفاعلن
 موقوص موقوص صحيح  موقوصة مضمر صحيح

االضمار . أما زحافو موقوصكضربو  موقوصةعركضو  يف ىذا الشعر
كيدخل يف متىفاعلن كالوقص. فاإلضمار ىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، 

نػىٍهرىفي) فيصَت مٍتفاعلن كٖتوؿ إىل مستفعلن الوقص ىو حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ ك  .(كنػٍ
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قىشيٍن، كميٍكتىبينٍ ) من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مفاعلن  .(ًىميٍعصىميٍن، ًممينػٍ
 كليس العلة فيو.

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ّّالشعر  : ٖتليلَٓاٞتدكؿ 

رٍتيوي  سَّرى ماؤيهي أٍبصى عَّبي   كإذا تكى  يف اٟتاؿ بُت رياًضو يػىتىشى
رىماؤيهي  كإذا تكىسٍ  رٍتيوي  سى ٍععىبي  نىرًياًضو ًفٍلحاًليبىٍ   أٍبصى  يػىتىشى

///َ//َ ///َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ ///َ//َ 
 متفاعلن متفاعلن مستفعلن  مستفعلن متفاعلن متفاعلن
 صحيح صحيح مضمر  مضمرة صحيح صحيح

االضمار كىو . أما زحافو صحيحكضربو  مضمرةعركضو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

 كليس العلة فيو. .(أٍبصىٍرتيوي، ًفٍلحالًبىيٍ ) مستفعلن
 

  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ّْ الشعر : ٖتليلُٓاٞتدكؿ 
دى  ٍطرًبي   ؽه أىٍطرىبىتٍ ٍت على الًعيداف كىرٍ كشى

ي
 ًبًغنائًها مىٍن غىابى عنوي ا١ت

دى  ٍطرًبي  مىٍن غىابى عن ًبًغنائًها  أىٍطرىبىتٍ  نٍ قي  يداف كىرٍ عً  لٍ لى تػٍعى كشى
ي
 قي ا١ت

///َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  ///َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ 
 مستفعلن مستفعلن متفاعلن  مستفعلن مستفعلن متفاعلن
 مضمر مضمر صحيح  مضمرة مضمر صحيح



ُٓ 
 

    
 

االضمار كىو . أما زحافو مضمركضربو  مضمرةعركضو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك التفعيلة، كيدتسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من 

غىابىعن، ىيالميٍطًربي ) مستفعلن  كليس العلة فيو. .(ًعيدانوىٍر، قػيٍنأىٍطرىبىٍت، مىنػٍ
 

  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ّٓالشعر  : ٖتليلِٓاٞتدكؿ 
 بي رى شٍ تى  ؿي اكً دى اٞتى ى كى قى سٍ يى  ري هٍ النػَّكى   به بَّ شى مي  مي يٍ شً النَّ كى  كٍ دي شٍ تى  ؽي رٍ وى الٍ فى 

 بي رى شٍ تى  ؿي كً  ادى اٞتى ى كى قى  سٍ يى  ري هٍ النػَّكى   به بَّ شى مي  ـي  يٍ شً النَّ كى  كٍ دي  شٍ تى  ؽي رٍ وى الٍ فى 
/َ/َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ 

 متفاعلن مستفعلن مستفعلن  متفاعلن مستفعلن مستفعلن
 صحيح مضمر مضمر  ةصحيح مضمر مضمر

االضمار كىو . أما زحافو صحيحكضربو  ةصحيحعركضو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

 كليس العلة فيو. .(كىالجىدىا قىىفىاٍلوىٍرقػيتىٍش، ديٍككىالنًَّشٍي، كىالنػٍَّهرييىٍس، ) مستفعلن
 

  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ّٔالشعر  : ٖتليلّٓاٞتدكؿ 
مٍ  ًضياعيها ضىاعى النًَّسٍيمي ًّٔا فىكى ى لو ًمٍن بػىٍيًننا ميتىطىلَّبه   كى  أٍضحى

ًضياعيها مٍ  ضىاعىنػٍنىًسيٍ  كى الو  ميًبهافىكى ٍيًننا أٍضحى ٍ  ًمٍنبػى  ميتىطىٍللىنبي
///َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ 

 متفاعلن مستفعلن مستفعلن  متفاعلن مستفعلن متفاعلن
 صحيح مضمر مضمر  صحيحة مضمر صحيح



ِٓ 
 

    
 

االضمار كىو . أما زحافو صحيحكضربو  ةصحيحعركضو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد تسكُت الثاٍل

نىًسٍي، أٍضحىالو، ًمٍنبػىٍينًنا) مستفعلن  كليس العلة فيو. .(ضىاعىنػٍ
 

  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ّٕالشعر  : ٖتليلْٓاٞتدكؿ 
 بي بّْ شى يي  افي لسى ا الّْ هى تػى وٍ بػي  ره ابً دى غى كى   اىى رً كٍ ذً بً  احً مى ى السّْ لى عى  تي بٍ رى طى  مٍ كي لى فػى 

 بي بّْ شى يي  في  السى ا الّْ هى تػى وٍ بػي  ره ابً دى غى كى   اىى رً كٍ ذً بً  حً  امى ى السّْ لى عى  تي  بٍ رى طى  مٍ كي لى فػى 
///َ//َ ///َ//َ ///َ//َ  ///َ//َ ///َ//َ ///َ//َ 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 صحيح صحيح صحيح  ةصحيح صحيح صحيح

، العلة فيوك  الزحاؼ . كليسصحيحكضربو  ةصحيحعركضو  يف ىذا الشعر
 .ألف ٚتيع أجزائو صحيح

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ّٖالشعر  : ٖتليلٓٓاٞتدكؿ 
بي   أٍشتاؽي ًمٍن كاًدٍم ًدمىٍشقى ًلغىٍوطىةو  اىا يػيٍنسى  كيلُّ اٞتىماؿ إىل ٚتى

ا كيلُّ اٞتىما  قىًلغىٍوطىَتٍ  كاًدٍيًدمىشٍ  أٍشتاقيًمنٍ  بي  إلالٚتى  ىايػيٍنسى
/َ/َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ /َ/َ//َ 

 مستفعلن متفاعلن مستفعلن  متفاعلن مستفعلن مستفعلن
 مضمر صحيح مضمر  صحيحة مضمر مضمر
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االضمار كىو . أما زحافو مضمركضربو  صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر
تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن كٖتوؿ إىل 

 كليس العلة فيو. .(الجىما، ىايػيٍنسىبي  أٍشتاقيًمٍن، كاًدٍيًدمىٍش، كيلُّ ) مستفعلن
 

 :"باب ذكر قصة آدـ عليو السالـالشعر في " .َُ
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
 ّٗالشعر  : ٖتليلٔٓاٞتدكؿ 
ا قػٍتيك ًمٍن ًحٍُتو ًإىلى ًحٍُتو   ياميٍشتىًكي ا٢تىٌم دىٍعوي كانٍػتىًظٍر فػىرىجى دىارى كى  كى

نٍػتىًظرٍ  مهىًٍمدىعٍ  يامشتًكلٍ  ا ىيوى ؽٍ   فػىرىجى دىارىكى ًمنٍ  كى  ًحٍيًننٍ  ًحٍيًنٍن ًإىلى  تيكى
/َ/َ//َ /َ//َ //َ//َ ///َ  //َ//َ ///َ /َ/َ//َ /َ/َ 

 فٍعلن مسفتعلن فًعلن مفاعلن  فًعلن مفاعلن فاعلن مسفتعلن
 مقطوع صحيح ٥تبوف ٥تبوف  ٥تبونة ٥تبوف صحيح صحيح

ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو مقطوعكضربو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
 وؿ إىل مفاعلنحي، كيدخل يف مستفعلن تصَت متفعلن الثاٍل الساكن من التفعيلة

تىًظٍر، كىدىارىكىؽٍ ) . كأما علتو القطع كىو (تيكىًمنٍ ) صَت فعلني، كيدخل يف فاعلن (ىيوىنػٍ
 فاعٍل فيحوؿ إىل فٍعلنحذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو ٨تو فاعلن يصَت 

 .(ًحٍيًننٍ )
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 َْالشعر  : ٖتليلٕٓاٞتدكؿ 
ًدرو   فىإمنا أىٍنتى من ماءو كًمٍن ًطٍُتو   كال تػيعىاًنٍد إذا أىٍصبىٍحتى يف كى

ًدرو  أىٍصبىٍحتىفي ًنٍدإذا كال تػيعىا  ًطٍيًننٍ  مائٍنوًمنٍ  أىنٍػتىًمن فىإمنا  كى
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//َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ 
 فٍعلن مسفتعلن فاعلن مفاعلن  فًعلن مسفتعلن فاعلن مفاعلن
 مقطوع صحيح صحيح ٥تبوف  ٥تبونة صحيح صحيح ٥تبوف

ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو مقطوعكضربو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
 وؿ إىل مفاعلنصَت متفعلن ٖتية، كيدخل يف مستفعلن الثاٍل الساكن من التفعيل

. كأما علتو القطع كىو (كىًدرو ) صَت فعلني، كيدخل يف فاعلن (كالتػيعىا، فىإنما)
فاعلن يصَت فاعٍل فيحوؿ  كيدخل يف ،حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو

 .(ٍيًننٍ طً ) إىل فٍعلن
 

  كأجزاؤه:، خفيفالبحر الىذا الشعر من 
 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن # فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن

 ُْالشعر  : ٖتليلٖٓاٞتدكؿ 
بى ًمٍن ذا ٍيءو يىكوفي أىٍعجى  لىٍو تػىفىكٍَّرتى يف صيريٍكًؼ الزَّمىافً   أمُّ شى

ٍيئنٍ  بىًمٍنذا يىكونيأىعٍ  أمُّ شى رٍ   جى  ًفززىمىافً  تىفيصيريكٍ  لىٍو تػىفىٍككى
/َ//َ/َ //َ//َ ///َ/َ  /َ//َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ 

 فاعبلتن مفاعلن فاعبلتن  فعبلتن مفاعلن فاعبلتن
 صحيح ٥تبوف صحيح  ٥تبونة ٥تبوف صحيح

ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو صحيحكضربو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
 حوؿ إىل مفاعلنفيصَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن الثاٍل الساكن 

 . كليس فيو العلة.(جىبىًمٍنذا) ، كيدخل يف فاعبلتن تصَت فعبلتن(يىكونيأىٍع، تىفيصيريكٍ )
 

  كأجزاؤه:، خفيفالبحر الىذا الشعر من 
 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن # فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن
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 ِْالشعر  : ٖتليلٗٓاٞتدكؿ 
اًدثاتي السُّريٍكًر تػيٍوزًفي كىزٍننا  كىالبىبليا تىكاؿي بالصّْيػٍعىاف  حى

اًدثاتيسٍ  ٍلبىبليا  زًنػيوىزٍنىنٍ  سيريٍكرًتػيوٍ  حى  ًصيػٍعىافً  تىكاليًبصٍ  كى
/َ//َ/َ //َ//َ ///َ/َ  /َ//َ/َ //َ//َ /َ/َ/َ 

 مفعولن مفاعلن فاعبلتن  فعبلتن مفاعلن فاعبلتن
 مشٌعث ٥تبوف صحيح  ٥تبونة ٥تبوف صحيح

ا٠تنب كىو حذؼ كضربو مشٌعث. أما زحافو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
 ؿ إىل مفاعلنحو فيصَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن الثاٍل الساكن 

. كأما علتو (زًنػيوىٍزنىنٍ ) صَت فعبلتني، كيدخل يف فاعبلتن (تىكاليًبٍص، سيريٍكرًتػيوٍ )
كيدخل يف فاعبلتن فيصَت فاالتٍن التشعيث كىو حذؼ أكؿ أك ثاٍل الوتد آّموع 

عىافً ) وؿ إىل مفعولنحي  .(ًصيػٍ
 

  كأجزاؤه:، رجزالبحر الىذا الشعر من 
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن # مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 ّْالشعر  : ٖتليلَٔاٞتدكؿ 
 كخبثى ما أضمر من نيتو  هً عًجٍبتي ًمٍن إبليس يف ًكربىً 

 نيتو أضمر من كخبثى ما  هً ًكربىً  إبليس يف عًجٍبتي ًمنٍ 
//َ//َ /َ/َ//َ ////َ  //َ//َ /َ///َ /َ///َ 

 مفتعلن مفتعلن مفاعلن   فعلَت مستفعلن مفاعلن 
 مطوم مطوم ٥تبوف  ٥تبولة صحيح ٥تبوف

 ا٠تنب كالطى كا٠تبل. . أما زحافومطومكضربو  ٥تبولة عركضو يف ىذا الشعر
صَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن ىو حذؼ الثاٍل الساكن ا٠تنب ف
كالطى ىو حذؼ الرابع الساكن من  .(عًجٍبتيًمٍن، كخبثىما) ؿ إىل مفاعلنحو في

(. أضمرمن، نيتومفتعلن )ؿ إىل حو في مستفعلن يصَت مستعلن كيدخل يفالتفعيلة، 
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كالرابع الساكنُت من التفعيلة أل اجتماع ا٠تنب كالطى كا٠تبل ىو حذؼ الثاٍل 
 ال يدخل العلة فيو.ك  (.هً رً ًكبى فعلَت ) ؿ إىلحو في كيدخل يف مستىفعلن فيصَت متىعلن

 
  كأجزاؤه:، رجزالبحر الىذا الشعر من 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن # مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 ْْالشعر  : ٖتليلُٔدكؿ اٞت

ةو جى يف سى تاهى على آدـى   ادا لذريتووَّ كصار قػي   دى
ةو جى سى  آدـى يف تاهى على  ريتو كادان لذيرٍ  وكصار قي   دى

/َ///َ /َ///َ ////َ  //َ//َ /َ/َ//َ /َ///َ 
 مفتعلن مستفعلن مفاعلن   فعلَت مفتعلن مفتعلن
 مطوم صحيح ٥تبوف  ٥تبولة مطوم مطوم

 ا٠تنب كالطى كا٠تبل. زحافو. أما مطومكضربو  ٥تبولة عركضو يف ىذا الشعر
صَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن ىو حذؼ الثاٍل الساكن ا٠تنب ف
كالطى ىو حذؼ الرابع الساكن من التفعيلة،  .(وكصارقي ) ؿ إىل مفاعلنحو في

(. تاىىعلى، آدمىفي، ريتومفتعلن )ؿ إىل حو في مستفعلن يصَت مستعلن كيدخل يف
كالرابع الساكنُت من التفعيلة أل اجتماع ا٠تنب كالطى كا٠تبل ىو حذؼ الثاٍل 

ال يدخل العلة ك  .(دىةو جى سى فعلَت ) ؿ إىلحو في كيدخل يف مستىفعلن فيصَت متىعلن
 فيو.

 
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
 ْٓالشعر  : ٖتليلِٔاٞتدكؿ 

ًتها رَّاءه   ٛتىٍرىاءي الى تػىٍنزًؿي األىٍحزىاف ساحى  لىٍو مىسَّ ذا ضىرىره مىسٍَّتو سى
ًتها أىٍحزىانسا تػىٍنزًليلٍ  ٛتىٍرىاءيالى  ذا  حى رٍ  ضىرىريفٍ  لىٍومىٍسسى تػٍهيسى  رىاءيفٍ  مىٍسسى
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/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ ///َ /َ/َ//َ /َ/َ 
 فٍعلن مستفعلن فًعلن مستفعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 مقطوع صحيح ٥تبوف صحيح  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح

ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو مقطوعكضربو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
. كأما (حىتًها، ضىرىريفٍ ) صَت فعًلنيكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن الثاٍل السا 

فاعلن  كيدخل يفعلتو القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو 
 .(رىاءيفٍ ) يصَت فاعٍل فيحوؿ إىل فٍعلن

 
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
 ْٔالشعر  : ٖتليلّٔاٞتدكؿ 

 اسً النَّ  ؿي كَّ أى  اسو نى  ؿى كَّ أى  فَّ إً كى   ره فً تى غٍ مي  افي يى سٍ النّْ كى  كى تي يٍ سً نى  دٍ قى لى 
 ناسً  نٍ لي كَّ أى  سو  انى  ؿى كى  كٍ أى  فَّ إً كى   ره فً تى  غٍ مي  افي يى سٍ نً  فٍ كى  كى تي  سينى  دٍ قى لى 

//َ//َ ///َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ ///َ /َ/َ//َ /َ/َ 
 فٍعلن مستفعلن فًعلن فاعلنم  فًعلن مستفعلن فًعلن فاعلنم

 مقطوع صحيح ٥تبوف ٥تبوف  ٥تبونة صحيح ٥تبوف ٥تبوف
ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو مقطوعكضربو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر

 ؿ إىل مفاعلنحو فيصَت متفعلن يكيدخل يف مستفعلن  كن من التفعيلة،الثاٍل السا 
كأما علتو القطع كىو . (ره فً تى ) صَت فعًلنيكيدخل يف فاعلن  (لىقىٍدنىسي، كىإًنَّأىكٍ )

 حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو ٨تو فاعلن يصَت فاعٍل فيحوؿ إىل فٍعلن
 .(ناسً )

 
  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت
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 ْٕالشعر  : ٖتليلْٔاٞتدكؿ 
ٍرًد ذىٍنبو  ًطٍيئىةو كًبفى ٍرًد خى ايا  ًبفى ًت الربى  ًمن اٞتىنَّاًت أٍخرىجى

ًطيٍ  ٍرًدخى رٍ  ًبفى ًتلٍ  ًمن اٞتىنػٍنىا  ًدذىٍننبٍ  ئىًتٍنوًبفى  بىرايا ًتأٍخرىجى
//َ///َ //َ///َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ 

 فعولن مفاعلَت مفاعيلن  فعولن مفاعلَت مفاعلَت
 مقطوؼ صحيح معصوب  مقطوفة صحيح صحيح

العصب كىو عركضو مقطوفة كضربو مقطوؼ. أما زحافو  يف ىذا الشعر
تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت كحيوؿ إىل 

نىا) مفاعيلن . كأما علتو القطف كىو اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو (ًمنلجىنػٍ
 .(ٍن، بىراياًدذىٍنبً ) كيدخل يف مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كحيوؿ إىل فعولن

 
  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت
 ْٖالشعر  : ٖتليلٓٔاٞتدكؿ 

عي يف ديخيٍوؿو  ٍيفى أٍنتى تىٍطمى  إلٍيها باأليليوًؼ ًمنى ا٠تىطىايا  فىكى
ٍيفى أفٍ  عيًفي فىكى طىايا أيليوًفًمنىلٍ  إلٍيهاًبلٍ   ديخيٍوًلنٍ  تػىتىٍطمى  خى

//َ//َ //َ///َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ 
 فعولن مفاعلَت مفاعيلن  فعولن مفاعلَت مفاعلن
 مقطوؼ صحيح معصوب  مقطوفة صحيح معقوؿ

العصب كالعقل. عركضو مقطوفة كضربو مقطوؼ. أما زحافو  يف ىذا الشعر
التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت فالعصب كىو تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من 

. كالعقل ىو حذؼ ا٠تامس ا١تتحرؾ من (إلٍيهاًبلٍ ) مفاعٍلَت كحيوؿ إىل مفاعيلن
فىأفٍ ) التفعيلة، كيدخل يف مفاعلَت فيصَت مفاعَت كحيوؿ إىل مفاعلن . كأما (فىكىيػٍ
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علتو القطف كىو اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو كيدخل يف مفاعلَت 
 .(ديخيٍوًلٍن، خىطىايا) مفاعٍل كحيوؿ إىل فعولنفيصَت 

 
  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
 ْٗالشعر  : ٖتليلٔٔاٞتدكؿ 

إٍف كيٍنتي األىخَت زىماًنو إٍلّْ كى تو ٔتا مل تىٍستىًطٍعوي األكاًئلي   كى  آلى
إٍلّْ  إٍف   كى ًتنٍ   زىماًنو أىخَت كيٍنتيلٍ كى  أكاًئلي  تىًطٍعهيلٍ  ٔتا١تتىسٍ  آلى

//َ/َ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ  //َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ 
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن
 مقبوض صحيح صحيح صحيح  مقبوضة مقبوض صحيح صحيح

القبض كىو عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  يف ىذا الشعر
، (أىخير) حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فعولن فصار فعوؿ

 . كليس العلة فيو.(زىمانًو، أكاًئلي ) كيدخل يف مفاعيلن فصار مفاعلن
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 َٓالشعر  : ٖتليلٕٔاٞتدكؿ 
بو  مى إٍلّْ رىأىٍيتي الدٍَّىًر ذا عىجى ٍم فىٍضلو على سينىنً   مىٍوالى  ال يىٍستىًقٍيمي لىذى

يىإفٍ  نبٍ  تيٍددىٍىرًذا ًنَتىأىمٍ  مىٍوالى مٍ  ال يىٍستىًقيٍ   عىجى  سينىنً  فىٍضًلٍنعلى ميلىذى
/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ ///َ /َ/َ//َ ///َ 

 فًعلن مستفعلن فًعلن مستفعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 ٥تبوف صحيح ٥تبوف صحيح  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح
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ا٠تنب كىو حذؼ كضربو ٥تبوف. أما زحافو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
. (عىجىًبٍن، ميلىذىٍم، سينىنً ) الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن تصَت فعًلن

 كليس العلة فيو.
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ُٓالشعر  : ٖتليلٖٔاٞتدكؿ 
يي صً قٍ يػي  نً    كيلُّ ذم حىق  ٍلّْ دى ي الًَّذم كى  أٍك فاًسدو صىاًلحو ًلٍلجىلّْ كالرَّسى

يي  لًَّذمصً قٍ يػي  فٍ كى ٍقًقنٍ  ٍل كيلُّذم دى ٍلًلورٍ  صىاٟتًًنٍ  أٍك فاًسًدفٍ   حى نً  ًلٍلجى  رىسى
/َ/َ//َ ///َ /َ/َ//َ /َ/َ  /َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ 

 فًعلن مسفتعلن فاعلن مسفتعلن  فٍعلن مسفتعلن فًعلن مسفتعلن
 ٥تبوف صحيح صحيح صحيح  مقطوعة صحيح ٥تبوف صحيح

ا٠تنب كىو حذؼ كضربو ٥تبوف. أما زحافو  مقطوعةعركضو  يف ىذا الشعر
. كأما علتو (كىييدىٍف، رىسىنً ) الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن تصَت فعًلن

القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو ٨تو فاعلن يصَت فاعٍل 
 .(حىٍقًقنٍ ) فيحوؿ إىل فٍعلن

 
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
 ِٓالشعر  : ٖتليلٗٔاٞتدكؿ 

قِّا عليو بػيٍغضىةي الفىطىنً   مىا زىاؿى طىبػٍعنا يػيعىاًدٍم كيلُّ ذم فىطىنو  أىفَّ حى  كى
يػيعىا مىازىالىطىبٍ  نػٍ أى٨تَّىقٍ   فىطىًننٍ  ًدٍيكيلُّذم عى  فىطىنً  ًىبػيٍغضىتيلٍ  قػىٍنعلي كى

/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ /َ//َ //َ//َ ///َ 
 فًعلن مفاعلن فاعلن مستفعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
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 ٥تبوف ٥تبوف صحيح صحيح  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح
ا٠تنب كىو حذؼ كضربو ٥تبوف. أما زحافو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر

، كيدخل (فىطىًنٍن، فىطىنً ) من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن يصَت فعًلنالثاٍل الساكن 
 . كليس العلة فيو.(ًىبػيٍغضىتيلٍ ) متفعلن فيحوؿ إىل مفاعلن يصَت مستفعلن يف

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ّٓالشعر  : ٖتليلَٕاٞتدكؿ 

ٍم يػىٍعًصي الفىىتى ًمٍن  نىًة النٍَّسوىاًف كى  أىٍمرى ٍاإًللىًو ًبطىاعىًة الشٍيطافً   ًفتػٍ
مٍ  ًمٍن ًفتػٍنىَتٍ  الى   يػىٍعًصٍلفىىتى  ًنٍسوىاًنكى  شٍيطافً  ًىًبطىاعىًتشٍ  أىٍمرىإٍلً

/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ /َ/َ/َ 
 مفعولن متفاعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 مقطوع موقوص صحيح مضمر  مضمرة مضمر مضمر

أما زحافو االضمار  عركضو مضمرة كضربو مقطوع موصوؼ. يف ىذا الشعر
خل يف متىفاعلن كالوقص. فاالضمار ىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

نىًتٍن، ًنٍسوىاًنكىٍم،  ًمنٍ ) وؿ إىل مستفعلنحيفيصَت مٍتفاعلن ك  الى ًفتػٍ . (يػىٍعًصٍلفىتىى، أىٍمرىإٍلً
 كالوقص ىو حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مفاعلن.

القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف أما علتو 
 . (شٍيطافً ) فيحوؿ إىل مفعولن مفاعلٍ مفاعلن يصَت 

  
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ْٓالشعر  : ٖتليلُٕاٞتدكؿ 

 ًللرٍُّكًح منو ًبأٍٓتىًس األٍٙتىافً   كىاللَّصُّ لىٍوالىينَّ ملىٍ يىكي بائًعنا
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نػىلىمٍ  كللىٍصصيلىوٍ  نػٍ  أٍٙتىافً  ىيًبأٍٓتىًسلٍ  ًلٍرريٍكًٛتن  يىكيبائًعىنٍ  الىي
/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ /َ/َ/َ 

 مفعولن متفاعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 مقطوع موقوص صحيح مضمر  مضمرة مضمر مضمر

أما زحافو االضمار  عركضو مضمرة كضربو مقطوع موصوؼ. يف ىذا الشعر
متىفاعلن خل يف كالوقص. فاالضمار ىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

نػىلىٍم، يىكيبائًعىٍن، لًٍرريٍكًحمن) وؿ إىل مستفعلنحيفيصَت مٍتفاعلن ك  . (كللىٍصصيلىٍو، الىينػٍ
 كالوقص ىو حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مفاعلن.

القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف أما علتو 
 .(أٍثمىافً ) فيحوؿ إىل مفعولن علٍ مفامفاعلن يصَت 

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ٓٓالشعر  : ٖتليلِٕاٞتدكؿ 

ٍ يػىٍقتيٍل أخا  ػو كال رضي بالذؿ كالًعٍصياف  قاًبيلي لىٍوالىينَّ ملى
نػىلىمٍ  قاًبيليلىوٍ  نػٍ  عصياف بٍذذيٍلًلوؿٍ  ػهوالرًضي  يػىٍقتيٍل أخا الىي

/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  ///َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ/َ 
 مفعولن مستفعلن متفاعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 مقطوع موقوص مضمر صحيح  مضمرة مضمر مضمر

أما زحافو االضمار  عركضو مضمرة كضربو مقطوع موصوؼ. يف ىذا الشعر
خل يف متىفاعلن الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدكالوقص. فاالضمار ىو تسكُت 

نػىلىٍم، يػىٍقتيلٍ ) وؿ إىل مستفعلنحيفيصَت مٍتفاعلن ك  . (أخا، بٍذذيٍلًلوؿٍ  قابًيليلىٍو، الىينػٍ
 كالوقص ىو حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مفاعلن.
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اف ما قبلو، كيدخل يف القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكأما علتو 
 .(عصياف) فيحوؿ إىل مفعولن مفاعلٍ مفاعلن يصَت 

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ٔٓالشعر  : ٖتليلّٕاٞتدكؿ 

ـى مىع يوسيفى  كاهي اهللي يف القرآفً   كىًًّٔنَّ صار آلدى  ًفيما حى
ـى  كىًًّٔنػٍنىصا كا  مىع يوسيفى  رىآلدى  قرآفً  ىياللهيًفلٍ  ًفيماحى

///َ//َ ///َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ/َ 
 مفعولن مستفعلن مستفعلن  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 مقطوع موقوص مضمر مضمر  صحيحة صحيح صحيح

أما زحافو  عركضو صحيحة كضربو مقطوع موصوؼ. يف ىذا الشعر
خل يف كالوقص. فاالضمار ىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيداالضمار 

. كالوقص ىو (ًفيماحىكا، ىياللهيًفلٍ ) وؿ إىل مستفعلنحيمتىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك 
أما علتو  حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مفاعلن.

القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف مفاعلن يصَت 
 .(قرآفً ) فيحوؿ إىل مفعولن مفاعلٍ 

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ٕٓالشعر  : ٖتليلْٕاٞتدكؿ 

 كميعىلَّقه بالرٍّْجًل يف اًٞتٍذعىافً   كىكذًلك ىاريٍكتي ًبباًبلى ميٍنكىسه 
 ًجٍذعىافً  لٍ بالرٍّْجًل فً  كميعىلَّقه   ًبلى ميٍنكىسه  باريٍكتيبً  كىكذًلكها

///َ//َ /َ///َ ///َ//َ  ///َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ/َ 
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 مفعولن مستفعلن متفاعلن  متفاعلن علنتمف متفاعلن
 مقطوع موقوص مضمر صحيح  صحيحة ٥تزكؿ صحيح

أما زحافو  عركضو صحيحة كضربو مقطوع موصوؼ. الشعريف ىذا 
خل كالوقص. فاالضمار ىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدكا٠تزؿ االضمار 

كا٠تزؿ ىو تسكُت  .(لٍ بالرٍّْجًلفً ) وؿ إىل مستفعلنحييف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك 
االضمار كالطى  الثاٍل ا١تتحرؾ كحذؼ الرابع الساكن من التفعيلة أل اجتماع

كالوقص ىو حذؼ  (.باريٍكتيبً كيدخل يف متىفاعلن فيصَت متٍػفىعلن كحيوؿ إىل مفتعلن )
القطع كىو أما علتو  الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مفاعلن.

 مفاعلٍ حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف مفاعلن يصَت 
 .(ًجٍذعىافً ) فيحوؿ إىل مفعولن

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ٖٓالشعر : ٖتليل ٕٓاٞتدكؿ 
 كيلُّ اأٍلىذىل يىٍأيت ًمنى النٍّْسوىافً   ٣تىٍنػيٍوفي لىيػٍلىى جينَّ يف حيبّْ النّْساءً 

 ًنٍسوىافً  يىٍأتيًمنىنٍ  كيلُّ اأٍلىذىل  حيبّْالنّْسء لىىجينَّفي ٣تىٍنػيٍونػيلىيٍ 
/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ/َ 

 مفعولن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 مقطوع موقوص مضمر مضمر  مضمرة مضمر مضمر

أما زحافو االضمار  عركضو مضمرة كضربو مقطوع موصوؼ. يف ىذا الشعر
خل يف متىفاعلن ىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدكالوقص. فاالضمار 

اأٍلىذىل،  نػيٍونػيلىٍي، لىىجينَّفي، حيبّْالنّْسء، كيلُّ مىجٍ ) وؿ إىل مستفعلنحيفيصَت مٍتفاعلن ك 
. كالوقص ىو حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن (يىٍأتيًمنىنٍ 
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القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، أما علتو  فيصَت مفاعلن.
 .(ًنٍسوىافً ) فيحوؿ إىل مفعولن مفاعلٍ كيدخل يف مفاعلن يصَت 

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ٗٓالشعر  : ٖتليلٕٔدكؿ اٞت

فىافػىتػىرىل اٍلبىبلى ًمنػٍهينَّ يىأيت  ل األزٍمىافً   كاٍلوى  ًمنػٍهينَّ ال يأيت مىدى
فىا ًمنػٍهينَّ يىأ فػىتػىرىل اٍلبىبلى  ؿٍ  ًمنػٍهينَّبل  يت كاٍلوى دى  أزٍمىافً  يأتيمى

///َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ/َ 
 مفعولن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن متفاعلن
 موقوص مقطوع مضمر مضمر  مضمرة مضمر صحيح

أما زحافو االضمار  عركضو مضمرة كضربو مقطوع موصوؼ. يف ىذا الشعر
خل يف متىفاعلن كالوقص. فاالضمار ىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

. كالوقص (ًمنػٍهينػَّيىأ، تًيواٍلوىفىا، ًمنػٍهينَّال، يأتيمىدىؿٍ ) وؿ إىل مستفعلنحيفيصَت مٍتفاعلن ك 
أما علتو  ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مفاعلن.ىو حذؼ الثاٍل 

القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف مفاعلن يصَت 
 .(أٍزمىافً ) فيحوؿ إىل مفعولن مفاعلٍ 

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 َٔالشعر  : ٖتليلٕٕاٞتدكؿ 

اًء ٔتىٍنزًؿو  باًئلي الشيطافً   كيٍن مىا اٍستىطىٍعتى ًمنى النّْسى اءى حى  إفَّ النّْسى
ٍستىطٍ  ا كيٍنمى نػىٍنًنسى ا  ًءٔتىٍنزًًلنٍ  ٘تًى بائًليشٍ  إفَّ النّْسى  شيطافً  ءىحى

/َ/َ//َ ///َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ /َ/َ/َ 
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 مفعولن متفاعلن مستفعلن  متفاعلن متفاعلن مستفعلن
 مقطوع موقوص صحيح مضمر  صحيحة صحيح مضمر

أما زحافو  عركضو صحيحة كضربو مقطوع موصوؼ. يف ىذا الشعر
خل يف االضمار كالوقص. فاالضمار ىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

. كالوقص ىو (النّْسىا إفَّ كيٍنمىٍستىٍط، ) وؿ إىل مستفعلنحيمتىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك 
أما علتو  حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مفاعلن.

القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف مفاعلن يصَت 
 .(شيطافً ) فيحوؿ إىل مفعولن مفاعلٍ 

 
  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت  #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت
 ُٔالشعر  : ٖتليلٖٕاٞتدكؿ 

مىٍن عىلىٍيها دي كى  فػىوىٍجوي األٍرًض مىٍغيػىره قىًبٍيحه   تػىغىيػَّرىًت الًببلى
مىنٍ  تػىغىيػَّرىًتلٍ  ديكى ٍغيػىريفٍ  فػىوىٍجوي األرٍ   عىلىٍيها ًببلى  قىًبٍيحينٍ  ًضمى

//َ///َ //َ///َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ//َ //َ/َ 
 فعولن مفاعلن مفاعيلن  فعولن مفاعلَت مفاعلَت
 مقطوؼ معقوؿ معصوب  مقطوفة صحيح صحيح

أما زحافو العصب كالعقل.  عركضو مقطوفة كضربو مقطوؼ. يف ىذا الشعر
خل يف مفاعلىَت فيصَت فالعصب ىو تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

. كالعقل ىو حذؼ ا٠تامس ا١تتحرؾ من (فػىوىٍجهياألرٍ ) وؿ إىل مفاعيلنحيمفاعٍلَت ك 
. أما (ًضمىٍغيػىريفٍ ) مفاعلنكحيوؿ إىل  التفعيلة، كيدخل يف مفاعلَت فصار مفاعَت

اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف مفاعلَت  علتو القطف كىو
 .(عىلىٍيها، قىبًٍيحينٍ ) فعولن فيصَت مفاعٍل كحيوؿ إىل
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  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت  #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ِٔالشعر  : ٖتليلٕٗاٞتدكؿ   
لىٍوفو  ًلٍيحً   تػىغىيػَّرى كيلُّ ًذم طىٍعمو كى

ى
ةي الوىٍجًو ا١ت اشى  كقىلَّ بىشى

لىٍوًننٍ  ليًذيطىٍعًمنٍ  تػىغىيػَّرىكيلٍ  ا  كى تػيٍلوىٍجًهلٍ  كقػىٍللىبىشى  مىًلٍيحً  شى
//َ///َ //َ/َ/َ //َ/َ  //َ///َ //َ/َ/َ //َ/َ 

 فعولن مفاعيلن مفاعلَت  فعولن مفاعيلن مفاعلَت
 مقطوؼ معصوب صحيح  مقطوفة معصوب صحيح

أما زحافو العصب.  عركضو مقطوفة كضربو مقطوؼ. يف ىذا الشعر
كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت فالعصب ىو تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، 

 . كأما علتو القطف كىو(ليًذيطىٍعًمٍن، شىتػيٍلوىٍجًهلٍ ) مفاعٍلَت كٖتوؿ إىل مفاعيلن
اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كحيوؿ 

 .(كىلىٍوًنٍن، مىًلٍيحً ) فعولن إىل
 

  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت  #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ّٔالشعر  : ٖتليلَٖ دكؿاٞت
ٍكًب دىٍمعو  ةو قػيريٍكحو   فىما يل ال أىنػيٍوحي ًبسى هَّدى أىٍجفىافو ميسى  كى

ٍمًعنٍ  أىنػيٍوحيًبسىكٍ  فىماليبل أىٍجفىاًننٍ   ًبدى ًتنٍ  كى هَّدى  قػيريٍكًحنٍ  ميسى
//َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ 

 فعولن مفاعلَت مفاعيلن  فعولن مفاعلَت مفاعيلن
 مقطوؼ صحيح معصوب  مقطوفة صحيح معصوب

أما زحافو العصب.  عركضو مقطوفة كضربو مقطوؼ.يف ىذا الشعر 
فالعصب ىو تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت 
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اسقاط  . كأما علتو القطف كىو(كىأىٍجفىاًننٍ فىماليال، ) مفاعٍلَت كٖتوؿ إىل مفاعيلن
 فعولن السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كحيوؿ إىل

 .(ًبدىٍمًعٍن، قػيريٍكًحنٍ )
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ْٔالشعر  : ٖتليلُٖاٞتدكؿ 
ارو الى ثػىبىاتو ٢تا ٍعتى ًبًظل  غىٍَتً ميٍنتىًقلو   تػىٍرجيو اٍلبػىقىاءى ًبدى ٍل ٝتًى  فػىهى

ا تػىٍرجيٍلبػىقىا ثػىبىا أىًبدى ًمعٍ   تًٍنلها رًٍنبلى ٍلسى  تىًقًلنٍ  ًلنػٍغىٍَتًمينٍ  تىًبًظلٍ  فػىهى
/َ/َ//َ ///َ /َ/َ//َ /َ//َ  //َ//َ ///َ /َ/َ//َ ///َ 

 فًعلن مستفعلن فًعلن مفاعلن  فاعلن مستفعلن فًعلن مستفعلن
 ٥تبوف صحيح ٥تبوف ٥تبوف  صحيحة صحيح ٥تبوف صحيح

ا٠تنب ىو ف ا٠تنب. عركضو صحيحة كضربو ٥تبوف. أما زحافو يف ىذا الشعر
أىًبدىا، تىًبًظٍل، ) حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن يصَت فعًلن

. كليس (فػىهىٍلسىًمعٍ ) متفعلن فيحوؿ إىل مفاعلن يصَت مستفعلن ، كيدخل يف(تىًقًلنٍ 
 العلة فيو.

 
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
 ٓٔالشعر  : ٖتليلِٖاٞتدكؿ 

لىذَّهًتا صىٍلتى على صىابو كىالى   قىٍد ذىٍقتى ًشدَّةى أٌيَّاًمي كى ا حى لو  فىمى  عىسى
لىذٍ  دىةىأٌمٍ  قىٍدذىقػٍتىًشدٍ  صىلٍ   ذىهًتا يىاًميوى احى ًلنٍ  صىاًبنػٍوىالى  تػىعىلى فىمى  عىسى

/َ/َ//َ ///َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ ///َ /َ/َ//َ ///َ 
 فًعلن مستفعلن فًعلن مفاعلن  فًعلن مستفعلن فًعلن مستفعلن



ٔٗ 
 

    
 

 ٥تبوف صحيح ٥تبوف ٥تبوف  ٥تبونة صحيح ٥تبوف صحيح
ا٠تنب ىو ف ا٠تنب. عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ىذا الشعر يف

دىةىٌأٍم، ذىتًها، ) حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن يصَت فعًلن
 متفعلن فيحوؿ إىل مفاعلن يصَت مستفعلن ، كيدخل يف(تػىعىلى، عىسىًلنٍ 

 . كليس العلة فيو.(فىمىاحىصىلٍ )
 

 :"قيناف بن أنوشصة باب ذكر قالشعر في"  .ُُ
  كأجزاؤه:، متقاربالبحر الىذا الشعر من 

 فعولن فعولن عولنف  #   فعولن فعولن فعولن
 ٔٔالشعر  : ٖتليلّٖاٞتدكؿ 

رٍبىو اـى كشي ىدى
ٍن عىابىو  تػىرىٍكتي ا١ت  كًصٍرتي صىًديٍػقنا ًلمى

اـى  تػىرىٍكتيلٍ  نػٍعىا صىًديٍػقىنٍ  كًصٍرتي   ػوي  كشيٍربى  مىدى  بىوي  ًلمى
//َ/َ //َ/ //َ/ /َ  //َ/ //َ/َ //َ/َ //َ 

 فعلٍ  فعولن فعولن فعوؿ  فل فعوؿ فعوؿ فعولن
 ٤تذكؼ صحيح صحيح مقبوض  أبًت مقبوض مقبوض صحيح

القبض كىو حذؼ عركضو أبًت كضربو ٤تذكؼ. أما زحافو  يف ىذا الشعر
ـى، ) ا٠تامس الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فعولن فصار فعوؿ ، مىدىا كشيٍربى

اٟتذؼ ىو اسقاط السبب ا٠تفيف من آخر . فكأما علتو اٟتذؼ كاألبًت. (كًصٍرتي 
. كاألبًت ىو اجتماع (بىوي ) فعو كحيوؿ إىل فعلٍ فيصَت  فعولنالتفعيلة، كيدخل يف 

 .(ػوي ) فلفيصَت  فعولناٟتذؼ كالقطع، كيدخل يف 
 

  كأجزاؤه:، متقاربالبحر الىذا الشعر من 
 فعولن فعولن عولنف  #   فعولن فعولن فعولن
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 ٕٔالشعر  : ٖتليلْٖاٞتدكؿ 
ًبٍيلى ا٢ٍتيدىل رىابه ييًضلُّ سى يػىٍفتىحي ًللشَّرّْ أبٍػوىابىو  شى  كى

رىابينٍ  ًبٍيلى  ييًضٍللي  شى يػىٍفتى   ىيدىل سى رٍ  كى  بيوي  رًأبٍػوىا حيًلٍششى
//َ/َ //َ/ //َ/َ //َ  //َ/ //َ/َ //َ/َ //َ 

 فعلٍ  فعولن فعولن فعوؿ  فعلٍ  فعولن فعوؿ فعولن
 ٤تذكؼ صحيح صحيح مقبوض  ٤تذكفة صحيح مقبوض صحيح

القبض كىو حذؼ عركضو أبًت كضربو ٤تذكؼ. أما زحافو  يف ىذا الشعر
كأما . (ييًضٍللي، كىيػىٍفتى ) ا٠تامس الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فعولن فصار فعوؿ

 فعولنىو اسقاط السبب ا٠تفيف من آخر التفعيلة، كيدخل يف ك  علتو اٟتذؼ
 . (ىيدىل، بيوي ) فعو كحيوؿ إىل فعلٍ فيصَت 

 
 :"نوح عليو السالـباب ذكر قصة الشعر في " .ُِ

  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ٖٔالشعر  : ٖتليلٖٓاٞتدكؿ 
يىاًنوً أىٍينى   مىا قػىٍوميو مىا يػىٍوميو مىا اٍلميٍصرًعي   الًَّذم ا٢ًترٍمىافي ًمٍن بػينػٍ

نٍ  أىيٍػنػىٍللىًذؿٍ  يىاًنوً  ًىرٍمىامنًي  مىا اٍلميٍصرًعي  مىا يػىٍوميو مىا قػىٍوميو  بػينػٍ
/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 مضمر مضمر مضمر  مضمرة مضمر مضمر

االضمار ىو عركضو مضمرة كضربو مضمر. أما زحافو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حي متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف

يىانًًو، مىا) مستفعلن نػىٍللىًذٍؿ، ًىٍرمىانيًمٍن، بػينػٍ . كليس (اٍلميٍصًرعي  مىايػىٍوميو،  قػىٍوميو، مىا أىيػٍ
 العلة فيو.
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  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ٗٔالشعر  : ٖتليلٖٔاٞتدكؿ 
لَّفي اآلثاري عن أٍصحأًّا ا الفىناءي فػىتىٍصدىعي   تػىتىخى ييٍدرًكيهى  حيػٍننا كى

لَّفيلٍ  ييدٍ   أٍصحأًّا آثاريعن تػىتىخى نػىنػٍوى ٍلفىنا حيػٍ  ءيفػىتىٍصدىعي  رًكيهى
///َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ ///َ//َ 

 متفاعلن متفاعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن متفاعلن
 صحيح صحيح مضمر  مضمرة مضمر صحيح

االضمار ىو . أما زحافو صحيحعركضو مضمرة كضربو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيفيصَت مٍتفاعلن ك تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن 

وىييدٍ ) مستفعلن نػىنػٍ  . كليس العلة فيو.(آثاريعن، أٍصحابًها، حيػٍ
 

  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 َٕالشعر  : ٖتليلٕٖاٞتدكؿ 
ا  مىا يػىٍرًكيىاًف عن الزَّمىاًف اٍلغىاًبرً   اٍنظيٍر إىل ا٢تًٍرٍمىٍُتً كىاٍٝتىٍع ًمنػٍهيمى

ٍيًنوىسٍ  اٍنظيٍرإلىلٍ  ا ًىرٍمى  نًٍلغىاًبرً  نًعىًنٍززىمىا مىايػىٍرًكيىا  مىٍعًمنػٍهيمى
/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ /َ/َ//َ 

 مستفعلن متفاعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 مضمر صحيح مضمر  مضمرة مضمر مضمر

االضمار ىو . أما زحافو صحيحعركضو مضمرة كضربو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيفيصَت مٍتفاعلن ك تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن 

 . كليس العلة فيو.(مىايػىٍركًيىا، ًنٍلغىابًرً اٍنظيٍرإلىٍل، ًىٍرمىٍيًنوىٍس، مىٍعًمنػٍهيمىا، ) مستفعلن
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  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ُٕالشعر  : ٖتليلٖٖاٞتدكؿ 
ا ٍَتً اللَّيايل فيًهمى  نىٍظرنا ًبعىٍُتً القىٍلًب ال ًبالنَّاًظرً   كاٍنظيٍر إىل سى

ٍَتًٍللىيا كاٍنظيٍر إىل ا سى  ًبنػٍنىاًظرً  نًلقىٍلًببل نىٍظرنًٍبعىيٍ   ًليفيًهمى
/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 مضمر مضمر مضمر  مضمرة مضمر مضمر

االضمار ىو . أما زحافو صحيحعركضو مضمرة كضربو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيفيصَت مٍتفاعلن ك تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن 

نىاًظرً  كاٍنظيرٍ ) مستفعلن . كليس العلة (إلى، سىٍيرًٍللىيا، لًيفيًهمىا، نىٍظرٍنبًعىٍي، ًنلقىٍلًبال، بًنػٍ
 فيو.

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ِٕالشعر  : ٖتليلٖٗدكؿ اٞت

بآًخرو   لىٍو يػىٍنًطقىاًف ٠ًترٍبانا ًبالًَّذم  فػىعىلى الزَّمىاف ًبأىكَّؿو كى
بآًخرو  نًبأىكَّؿو  فػىعىلىزَّمىا  ناًبالًَّذم  نًلًخرٍبا لىٍو يػىٍنًطقىا  كى

/َ/َ//َ ///َ//َ /َ/َ//َ  ///َ//َ ///َ//َ ///َ//َ 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن  مستفعلن متفاعلن مستفعلن
 صحيح صحيح صحيح  مضمرة صحيح مضمر

االضمار ىو . أما زحافو صحيحعركضو مضمرة كضربو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيفيصَت مٍتفاعلن ك تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن 

    كليس العلة فيو. .(نابًالًَّذم يػىٍنًطقىا، لىوٍ ) مستفعلن



ّٕ 
 

    
 

  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ّٕالشعر  : ٖتليلَٗؿ اٞتدك 
عىًجٍيبىةو  رًيبىةو كى  يف صينػٍعىًة األٍىرىاـً لؤلٍلبىابً   هلل أمُّ غى

عىًجٍيبىَتٍ  يػيغىرًيبىَتٍ  هلل أمٍ   أٍلبىابً  أٍىرىاًمًللٍ  يف صينػٍعىًتلٍ   كى
/َ/َ//َ ///َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ/َ 

 مفعولن مستفعلن مستفعلن  متفاعلن متفاعلن مستفعلن
 مقطوع موقوص مضمر مضمر  صحيحة صحيح مضمر

أما زحافو  عركضو صحيحة كضربو مقطوع موصوؼ. يف ىذا الشعر 
خل يف ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد االضمار كالوقص. فاالضمار ىو تسكُت الثاٍل

عىًتٍل، أٍىرىاًمًللٍ  هلل) وؿ إىل مستفعلنحيمتىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك  . (أٍم، فيصينػٍ
 كالوقص ىو حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مفاعلن.

القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف أما علتو 
 .(أٍلبىابً ) فيحوؿ إىل مفعولن مفاعلٍ علن يصَت مفا

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ْٕالشعر  : ٖتليلُٗاٞتدكؿ 

فٍَّت عىًن األٍٝتىاًع ًقصَّةى أىًلها فىٍت عىن اإلٍبداًع كيلَّ نًقىابو   أخى شى  كى
فَّتػٍعىًنلٍ  فىتػٍعىنلٍ   صىةى أىًلها أٍٝتىاًعًقصٍ  أخى شى  لىًنقىابو  إٍبداًعكيلٍ  كى

/َ/َ//َ ///َ//َ ///َ//َ  ///َ//َ ///َ//َ ///َ/َ 
 فعبلتن متفاعلن متفاعلن  متفاعلن متفاعلن مستفعلن
 مقطوع صحيح صحيح  صحيحة صحيح مضمر
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أما زحافو  عركضو صحيحة كضربو مقطوع موصوؼ. يف ىذا الشعر
خل يف متىفاعلن فيصَت ىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد االضمار

عىًنلٍ ) إىل مستفعلنوؿ حيمٍتفاعلن ك  القطع كىو حذؼ ساكن الوتد أما علتو  .(أخىفَّتػٍ
فعبلتن فيحوؿ إىل  فاعلٍ تمآّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف متفاعلن يصَت 

 .(لىنًقىابو )
 

  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ٕٓالشعر  : ٨تليلِٗاٞتدكؿ 
ا٠تًٍيىاـً مىقىامىةه  أىمنَّىا ًىيى كى ةو كىال إٍطنىابو   فىكى  ًمٍن غىٍَتً أىٍعًمدى

أىمنَّىا ا٠تًٍيىا فىكى ٍ  ًىيى كى تًنػٍوىال ًمنػٍغىٍَتًأىعٍ   ٦تىقىامىَتي  إٍطنىابو  ًمدى
///َ//َ ///َ//َ ///َ//َ  ///َ//َ ///َ//َ /َ/َ/َ 

 مفعولن متفاعلن متفاعلن  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 مقطوع موقوص صحيح صحيح  صحيحة صحيح صحيح

 لوقصا أما زحافو عركضو صحيحة كضربو مقطوع موصوؼ. يف ىذا الشعر
أما  مفاعلن.ىو حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت ك 

القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف مفاعلن علتو 
 .(إٍطنىابو ) فيحوؿ إىل مفعولن مفاعلٍ يصَت 

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ٕٔالشعر  : ٖتليلّٗاٞتدكؿ 

رَّديكا أثوأّا مىثىلي اٍلعىرىاًئسً  ابً   جى ا كىملىٍ تػىٍنًطٍق عىًن اإلٍعجى  عىنػٍهى
رَّديك مىثػىليٍلعىرىا اكىملىٍ   أثوأّا ًئًسجى ٍنًطٍقعىًنلٍ  عىنػٍهى ابً  تػى  إٍعجى
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///َ//َ ///َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ/َ 
 مفعولن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن متفاعلن متفاعلن
 مقطوع موقوص مضمر مضمر  مضمرة صحيح صحيح

أما زحافو االضمار  عركضو مضمرة كضربو مقطوع موصوؼ. يف ىذا الشعر
خل يف متىفاعلن كالوقص. فاالضمار ىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

. كالوقص ىو (أثوابها، عىنػٍهىاكىلىٍم، تػىٍنًطٍقعىًنلٍ ) وؿ إىل مستفعلنحيفيصَت مٍتفاعلن ك 
أما علتو  من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مفاعلن.حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ 

القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف مفاعلن يصَت 
 .(إٍعجىابً ) فيحوؿ إىل مفعولن مفاعلٍ 

 
  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت  #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت
 ٕٕالشعر  : ٖتليلْٗاٞتدكؿ 

 ده اىً شى  ٍُتً مى رى ا٢ٍتى  نى ا مً اىى دى هٍ نػى كى   ري صٍ مً  ضً رٍ اأٍلى رى دٍ صى  فَّ أى  قٍ قَّ ٖتىى 
 ده اىً شى  فً  يٍ مى رى ا٢ٍتى  نى مً  ااىى دى هٍ نػى كى   ري صٍ مً  ضً  رٍ اأٍلى رى دٍ صى  فى  فٍ أى  قٍ قَّ ٖتىى 
//َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ///َ //َ//َ 

 مفاعلن مفاعلَت مفاعيلن  فعولن مفاعيلن مفاعيلن
 معقوؿ صحيح معصوب  مقطوفة معصوب معصوب

أما زحافو العصب كالعقل.  .معقوؿعركضو مقطوفة كضربو  يف ىذا الشعر
خل يف مفاعلىَت فيصَت فالعصب ىو تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

. كالعقل ىو حذؼ (كىنػىٍهدىاىىاأىٍف، نىصىٍدرىاأٍلىٍر،  تىحىقَّقٍ ) وؿ إىل مفاعيلنحيمفاعٍلَت ك 
 مفاعلنكحيوؿ إىل  ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلَت فصار مفاعَت

اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو، كيدخل  . أما علتو القطف كىو(ده اىً شى نً )
 .(ري صٍ مً ضً ) فعولن يف مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كحيوؿ إىل
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  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت  #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ٖٕالشعر  : ٖتليلٓٗاٞتدكؿ 
 رى ى ىى لى عى   انن كٍ ري قػى  تٍ نى فػٍ أى  مٍ كى ا فى بن جى اعى وى فػى 

 ده اىً نى  مي دٍ الثَّ  اؾى ذى كى  ـو
 رى ى ىى لى عى   انن كٍ ري قػى  تٍ نى فػٍ أى  مٍ كى فى  ابن جى اعى وى فػى 

 ده اىً نى  مي  دٍ الثَّ  اؾى ذى كى  ـو
//َ///َ //َ/َ/َ //َ/َ  //َ///َ //َ/َ/َ //َ//َ 

 مفاعلن مفاعيلن مفاعلَت  فعولن مفاعيلن مفاعلَت
 معقوؿ معصوب صحيح  مقطوفة معصوب صحيح

أما زحافو العصب كالعقل.  .معقوؿعركضو مقطوفة كضربو  يف ىذا الشعر
خل يف مفاعلىَت فيصَت فالعصب ىو تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

نىٍت، كىذىاؾى  فىكىمٍ ) وؿ إىل مفاعيلنحيمفاعٍلَت ك  . كالعقل ىو حذؼ ا٠تامس (الثَّدٍ  أىفػٍ
 مفاعلنكحيوؿ إىل  ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلَت فصار مفاعَت

اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو، كيدخل  . أما علتو القطف كىو(ده اىً نى يػي )
 .(انن كٍ ري قػى ) فعولن إىليف مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كحيوؿ 

 
  كأجزاؤه:، رملالبحر الىذا الشعر من 

 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن  #  فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن
 ٕٗالشعر  : ٖتليلٔٗاٞتدكؿ 
ا ًمٍن عىٍهًد نػيٍوحو عىصىرىا رٍميهى  ًفيًو ًسرِّا ًلسيريٍكًر األنٍػفيسً   كى

اًمنٍ  رٍميهى  أنٍػفيسً  ًلسيريٍكرًؿٍ  ًسرِّاًفيًو   عىصىرىا عىٍهًدنػيٍوحنٍ  كى
/َ//َ/َ /َ//َ/َ ///َ  /َ//َ/َ ///َ/َ /َ//َ 

 فاًعلن فعبلتن فاعبلتن  فًعلن فاعبلتن فاعبلتن
 ٤تذكؼ ٥تبوف صحيح  ٤تذكفة ٥تبونة صحيح صحيح
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ا٠تنب كىو  عركضو ٤تذكفة ٥تبونة كضربو ٤تذكؼ. أما زحافو يف ىذا الشعر
. (ًلسيريٍكًرؿٍ ) فعبلتنفيصَت  فاعبلتنحذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف 

 فاعبلتناسقاط السبب ا٠تفيف من آخر التفعيلة كيدخل يف  ىوك  كأما علتو اٟتذؼ
فيسً ) فاعلنكحيوؿ إىل  فاعبلفيصَت   .(عىصىرىا، أنػٍ
 
  كأجزاؤه:، رملالبحر الىذا الشعر من 

 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن  #  فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن
 َٖالشعر  : ٖتليلٕٗاٞتدكؿ 

ا يفٍ أىنٍػفيسو   لىٍيسى قػىٍويل ْتىًدٍيثو ميٍفتػىرىل ارّٔي  ملىٍ يػىزىٍؿ شى
ا  ميٍفتػىرىل ْتىًدٍيثو  لىٍيسى قػىٍويل  ا يفٍ  ملىٍ يػىزىٍؿ شى  أىنٍػفيسو  رّٔي

/َ//َ/َ ///َ/َ /َ//َ  /َ//َ/َ ///َ/َ /َ//َ 
 فاًعلن فعبلتن فاعبلتن  فاًعلن فعبلتن فاعبلتن
 ٤تذكؼ ٥تبوف صحيح  ٤تذكفة ٥تبوف صحيح

ا٠تنب كىو حذؼ  عركضو ٤تذكفة كضربو ٤تذكؼ. أما زحافو يف ىذا الشعر
، رًبيهاًفيٍ ) فعبلتنفيصَت  فاعبلتنالثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف  . (ًبحىًدٍيثو

 فاعبلتناسقاط السبب ا٠تفيف من آخر التفعيلة كيدخل يف  ىو كأما علتو اٟتذؼ
فيسو أميٍفتػىرىل، ) فاعلنكحيوؿ إىل  فاعبلفيصَت   .(نػٍ

 
 :"باب ذكر قصة ىود عليو السالـالشعر في " .ُّ

  كأجزاؤه:، خفيفالبحر الىذا الشعر من 
 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن  # فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن

 ُٖالشعر  : ٖتليلٖٗاٞتدكؿ 
ٍفدى عىادو أتػيٍونىا رُّ أٍىًل اٞتىًحيمً   قػىبَّحى اهللي كى  إفَّ عىادنا أشى

عىا قػىبَّحى اهللي  ٍفدى رُّ أهٍ  إفَّ عىادنا  ًدٍنأتػيٍونىا ىيوى ًحيمً  أشى  ًللجى
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/َ//َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ  /َ//َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ 
 فاعبلتن مفاعلن فاعبلتن  فاعبلتن مفاعلن فاعبلتن
 صحيح ٥تبوف صحيح  صحيحة ٥تبوف صحيح

حذؼ . أما زحافو ا٠تنب ىو صحيحكضربو  صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر
 ىيوىٍفدىعىا، أشىرُّ ) مفاعلن َتصيالثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن ف

 ، كال يدخل العلة فيو.(أهٍ 
 

  كأجزاؤه:، خفيفالبحر الىذا الشعر من 
 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن  # فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن

 ِٖالشعر  : ٖتليلٗٗدكؿ اٞت
ىيٍم ًليىٍسقىٍوفى غىٍوثنا ٍفدى ريٍكا كى رىاًب اٟتىًمٍيمً   ًسيػٍ  بىٍل ًليىٍسقىٍوفى ًمٍن شى

ؼٍ  ريٍكا كى رىا بىٍل ًليىٍسقىوٍ   قػىٍوفى غىٍوثنا دىىيٍم ًليىسٍ  ًسيػٍ ٍنشى ًمٍيمً  منًى  ًبٍلحى
/َ/َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ  /َ//َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ 

 فاعبلتن مفاعلن فاعبلتن  فاعبلتن مفاعلن مفعولن
 صحيح ٥تبوف صحيح  صحيحة ٥تبوف مشعث

حذؼ . أما زحافو ا٠تنب ىو صحيحكضربو  صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر
دىىيٍمًليىٍس، ) مفاعلنالثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن فصار 

علتو التشعيث كىو حذؼ أكؿ أك ثاٍل الوتد آّموع كيدخل يف  أماك . (نىًمٍنشىرىا
 .(ًسيػٍريٍكاكىؼٍ ) فاعبلتن يصَت فاالتن فيحوؿ إىل مفعولن

 
 :"باب ذكر قصة شداد بن عادالشعر في " .ُْ

  كأجزاؤه:، رملالبحر الىذا الشعر من 
 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن  #  فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن
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 ّٖالشعر  : ٖتليلََُاٞتدكؿ 
لىكيٍوا ٍعنىا ٔتيليٍوؾو ىى ٍم ٝتًى ما قىٍد مىلىكيوا  كى  مىلىكيوا الدُّنٍػيىا كى

ٍعنىا ٍم ٝتًى لىكيٍوا ٔتيليٍوؾو  كى ماقىدٍ  مىلىكيدُّفٍ   ىى  مىلىكيوا يىاكى
/َ//َ/َ ///َ/َ ///َ  ///َ/َ /َ//َ/َ ///َ 

 فًعلن فاعبلتن فعبلتن  فًعلن فعبلتن فاعبلتن
 ة٤تذكفة ٥تبون صحيح ٥تبوف  ة٤تذكفة ٥تبون ٥تبوف صحيح

حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
، مىلىكيدُّفٍ ) الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن فصار فعبلتن . (ًبميليٍوؾو

 اسقاط السبب ا٠تفيف من آخر التفعيلة، كيدخل يف فعبلتن أما علتو اٟتذؼ كىو
 .(ىىلىكيٍوا، مىلىكيوا) فيصَت فعبل كحيوؿ إىل فعًلن

 
  كأجزاؤه:، رملالبحر الىذا الشعر من 

 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن  #  فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن
 ْٖالشعر  : ٖتليلَُُاٞتدكؿ 

هيمٍ  ٍوًت عليهم عىٍيشى ًدري اٍلمى مىا قٍد تػىرىكيوا  كى  تػىرىكيوا الدُّنٍػيىا كى
وٍ  ًدري اٍلمى هيمٍ  ًت عليهم كى مىاقدٍ  تػىرىكيدُّفٍ   عىٍيشى  تػىرىكيو ياكى

///َ/َ ///َ/َ /َ//َ  ///َ/َ /َ//َ/َ ///َ 
 فًعلن فاعبلتن فعبلتن  فاًعلن فعبلتن فعبلتن
 ة٤تذكفة ٥تبون صحيح ٥تبوف  ٤تذكفة ٥تبوف ٥تبوف

حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
اٍلمىٍو، تًعليهم،  كىًدري ) الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن فصار فعبلتنالثاٍل 
اسقاط السبب ا٠تفيف من آخر التفعيلة، كيدخل  . أما علتو اٟتذؼ كىو(تػىرىكيدُّفٍ 

 .(عىٍيشىهيٍم، تػىرىكيو) يف فعبلتن فيصَت فعبل كحيوؿ إىل فعًلن
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  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ٖٓالشعر  : ٖتليلَُِاٞتدكؿ 
ا انىًت الدُّنٍػيىا بأٍٚتىًعهى ا  كاهلل لىٍو كى ا رىغىدن يىٍأيت ًرٍزقػيهى  تػىبػٍقىى عىلىيػٍنىا كى

انىًتدٍ  كاهلل لىوٍ  ا دينٍػيىابأجٍ  كى يىأٍ  تػىبػٍقىىعىلىيٍ   مىًعهى ا نىاكى ا ًتًَتٍزقػيهى  رىغىدن
/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ 

 فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 ٥تبوف صحيح صحيح صحيح  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح

حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
، كليس (مىًعهىا، رىغىدنا) فاعلن فصار فعلن الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف

 العلة فيو. 
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ٖٔالشعر  : ٖتليلَُّاٞتدكؿ 
افى ًمٍن حىقّْ حير  أٍف يىًذؿَّ ٢تىىا ٍيفى كًىيى مىتىاعه يى   مىا كى ا ًحلُّ مى ضٍ فىكى  غىدن

نٍ  امنًى قّْحيرٍ  مىا كى ا رًٍنأنٍػيىًذؿٍ  حى يػٍفىوىهٍ   لىلىهى ا ًحلٍ مى ضٍ عه يى  ديىىتىا فىكى  ليغىدن
/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ ///َ /َ/َ//َ ///َ 

 فًعلن مستفعلن فًعلن مستفعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 ٥تبوف صحيح ٥تبوف صحيح  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح

حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
، (لىلىهىا، يمىتىا، ليغىدنا) الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن فصار فعلن

 كليس العلة فيو. 
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  كأجزاؤه:، بسريعالبحر الىذا الشعر من 
 مفعوالت مستفعلن مستفعلن # مفعوالت مستفعلن مستفعلن

 ٕٖالشعر  : ٖتليلَُْاٞتدكؿ 
رىل  أىٍحبىٍبتيكيٍم ًمٍن قػىٍبًل ريٍؤيىاكيمٍ  ٍصفو عىٍنكيٍم قىٍد جى  ًٟتيٍسًن كى

صٍ   يىاكيمٍ  ًمٍن قػىٍبًل ريؤٍ  أىٍحبىٍبتيكيمٍ  رىل ؼو عىٍنكيمٍ  ًٟتيٍسًنوى  قىٍد جى
/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ  //َ//َ /َ/َ/َ /َ//َ 

 فاًعلن مفعولن مفاعلن  فعلن مستفعلن مستفعلن
 مطوم مكشوؼ مقطوع ٥تبوف  أصلم صحيح صحيح

 عركضو أصلم كضربو مطوم مكشوؼ. أما زحافو ا٠تنب يف ىذا الشعر
 مستفعلن كيصَت حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يفىو . فا٠تنب الطىك 

صٍ ل)ً  مفاعلنمتفعلن فيحوؿ إىل  (. كالطى ىو حذؼ الرابع الساكن من حيٍسًنوى
كيدخل يف مفعوالت يصَت مفعبلت. كأما علتو القطع كالكشف الصلم.  التفعيلة،

فالقطع ىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل يف مستفعلن يصَت 
(. كالكشف ىو حذؼ آخر الوتد ا١تفركؽ يف عىٍنكيمٍ نفمستفعٍل كحيوؿ إىل مفعولن )

الصلم ىو حذؼ الوتد (. ك قىٍد جىرىلمفعبلت فيصَت مفعبل كحيوؿ إىل فاعلن )
 (. يىاكيمٍ ا١تفركؽ برمتو من آخر اٞتزء يف مفعوالت فيصَت مفعو كحيوؿ إىل فٍعلن )

 
  كأجزاؤه:، بسريعالبحر الىذا الشعر من 

 مفعوالت مستفعلن مستفعلن # مفعوالت مستفعلن مستفعلن
 ٖٖالشعر  : ٖتليلَُٓاٞتدكؿ 

ذا اٞتىنَّةي مىٍعشيٍوقىةه  كى ا   كىىى  ًمٍن قػىٍبًل أٍف تػىٍبًصريكاًٟتيٍسًنهى
ذؿٍ  كى نَّةي مىعٍ  كىىى ا  شيٍوقىةه  جى  تػىٍبًصريكا ًمٍن قػىٍبًل أفٍ  ًٟتيٍسًنهى

//َ//َ /َ///َ /َ//َ  //َ//َ /َ/َ//َ /َ//َ 
 فاًعلن مستفعلن مفاعلن  فاًعلن مفتعلن مفاعلن
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 مطوم مكشوؼ صحيح ٥تبوف  ةمكشوف ةمطوي مطوم ٥تبوف
كضربو مطوم مكشوؼ. أما زحافو  ةمكشوف ةمطوي عركضو يف ىذا الشعر

حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن . فا٠تنب ىو الطىا٠تنب ك 
. كالطى ىو حذؼ الرابع (كىىىكىذٍؿ، ًلحيٍسنًهىا) يصَت متفعلن كحيوؿ إىل مفاعلن
ل يف كيدخ( جىنَّةي مىعٍ مستفعلن فيصَت مفتعلن ) الساكن من التفعيلة، كيدخل يف

مفعوالت يصَت مفعبلت. كأما علتو الكشف كىو حذؼ آخر الوتد ا١تفركؽ يف 
 .(تػىٍبًصريكا) مفعبلت فيصَت مفعبل كحيوؿ إىل فاعلن

 
 :"باب ذكر قصة أصحاب الرسالشعر في " .ُٓ

  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن  #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 ٖٗالشعر  ٖتليل: َُٔاٞتدكؿ 
ا ًًّٔمٍ   خىلّّ كىيفَّ ًللنػَّوىاًئًب أٍصطىًفى  إٍلّْ اٍختىبػىٍرتي بىٍت الزَّمىاف فىمى

رٍ  ا ًًّٔمٍ  تي بىٍت الزَّمىا إٍلّْ اٍختىبػى ؼٍ   ف فىمى  ًئًب أٍصطىًفى يفى ًللنػَّوىا حىلّّ كى
/َ/َ//َ ///َ//َ ///َ//َ  /َ/َ/َ /َ/َ//َ ///َ//َ 

 متفاعلن مستفعلن مفعولن  متفاعلن متفاعلن مستفعلن
 صحيح مضمر مقطوع موقوص  صحيحة صحيح مضمر

 االضمار عركضو صحيحة كضربو صحيح. أما زحافويف ىذا الشعر 
الوقص. فاالضمار ىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن ك 

الوقص ىو حذؼ ك . (ًللنػَّوىا اٍختىبػىٍر، فىي إنّْي) فيصَت مٍتفاعلن كٖتوؿ إىل مستفعلن
 كىو لن فيصَت مفاعلن. أما علتو القطعالثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاع

 لن فيصَت مفاعلٍ فاعكيدخل يف محذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو 
 .(حىلّّ كىؼٍ كحيوؿ إىل مفعولن )
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  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن  #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 َٗالشعر  : ٖتليلَُٕ دكؿاٞت
يٍستىًحٍيلى ثىبلثىةه 

 الغيٍوؿي كىالعينػىقىاءي كىا٠تٍىلُّ الوىيفى   فػىعىًلٍمتي أفَّ ا١ت
ؿٍ   لىثىبلثىةه  نىلميٍستىًحيٍ  فػىعىًلٍمتي أفٍ  ؿٍ  الغيٍوليوى لُّلوىيفى  عينػىقىاءيكى  خى

///َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ /َ/َ//َ 
 مستفعلن متفاعلن مستفعلن  متفاعلن مستفعلن متفاعلن
 مضمر صحيح مضمر  صحيحة مضمر صحيح

االضمار ىو  . أما زحافومضمرعركضو صحيحة كضربو  يف ىذا الشعر
وؿ إىل حيخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن ك تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيد

 ، كليس العلة فيو.(نىلميٍستىًحٍي، خىلُّلوىفىي، الغيٍوليوىؿٍ ) مستفعلن
 

 :"إبراىيم الخليل عليو اؿ السالـباب ذكر قصة الشعر في " .ُٔ
  كأجزاؤه:، رجزالبحر الىذا الشعر من 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  # مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 ُٗالشعر  : ٖتليلَُٖاٞتدكؿ 

بنا ًباللٍَّيًل إفٍ  ٍ يىٍأًتًٍت  الى مىٍرحى  يف ًطٍيًبو ضىٍيفه ميٍسًلمه نىازًؿه   ملى
بنا  ـه نىازًؿه  ضىٍيفه ميٍسلً  يف ًطٍيًبو  ملىٍ يىٍأًتًٍت  ًباللٍَّيًل إفٍ  الى مىٍرحى

/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ 
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 صحيح صحيح صحيح  صحيحة صحيح صحيح

عركضو صحيحة كضربو صحيح. كليس الزحاؼ كالعلة فيو،  يف ىذا الشعر
 ألف ٚتيع أجزائو صحيح.
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  كأجزاؤه:، رجزالبحر الىذا الشعر من 
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  # مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 ِٗالشعر  : ٖتليلَُٗاٞتدكؿ 
افى ًعٍنًدم فيًو ضىٍيفه راًحله   كىالصٍُّبحي إٍف كىاىفى فىبلى أٍىبلن ًبوً   إٍف كى

افى ًعنٍ   أٍىبلن ًبوً  كىاىفى فىبلى  كىالصٍُّبحي إفٍ   ؼه راًحله  ًدم فيًو ضىيٍ  إٍف كى
/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 صحيح صحيح صحيح  صحيحة صحيح صحيح

عركضو صحيحة كضربو صحيح. كليس الزحاؼ كالعلة فيو،  ىذا الشعريف 
 ألف ٚتيع أجزائو صحيح.

 
 :"عليو السالـ باب ذكر ذبح إسماعيلالشعر في " .ُٕ

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ّٗالشعر  : ٖتليلَُُاٞتدكؿ 
ٍعنىا مىقىاالن قىالىوي فىطىنه إنَّا  ٍقًت يىٍأيت اهللي ًبالفىرىجً   ٝتًى  يف أىًضٍيًق اٍلوى

عٍ  ٍقًت يىأٍ  يف أىًضٍيًقلٍ   فىطىنه  الن قىالىوي  نىا مىقىا إنَّا ٝتًى  فػىرىجً  يت اهللي ًبلٍ  كى
/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ 

 فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 ٥تبوف صحيح صحيح صحيح  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح

حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
، كليس (فىطىنه، فػىرىجً ) الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن فصار فعلن

 العلة فيو. 
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 :"ىالؾ النمركذ بن كنعافباب ذكر قصة الشعر في " .ُٖ
  كأجزاؤه:، رملالبحر الىذا الشعر من 

 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن  #    فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن
 ْٗالشعر  : ٖتليلُُُاٞتدكؿ 

 ا اٍ ذى ىى  فَّ أى   قه اطً نى  وي نٍ عى  فً وٍ كى الٍ  افي سى لً فى 
ي
 دٍ مى الصَّ  هللً  كى لٍ ١ت

 دٍ مى الصَّ ق  هلل كى لٍ مي  ؿٍ ذى ىى  فَّ أى   قه اطً نى  وي نٍ عى  فً وٍ كى  لٍ اني سى لً فى 
///َ/َ /َ//َ/ /َ//َ  /َ//َ/َ /َ//َ/َ /َ//َ 

 ًعلناف فاعبلتن فاعبلتن  ًعلناف فاعبلت فعبلتن
 ٤تذكؼ صحيح صحيح  ٤تذكفة مكفوؼ ٥تبوف

٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب  ٤تذكؼعركضو ٤تذكفة كضربو  يف ىذا الشعر
التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن فيصَت حذؼ الثاٍل الساكن من ا٠تنب ىو كالكف. ف

كالكف ىو حذؼ السابع  ، كيدخل يف فاعلن فيصَت فعًلن.(لٍ اني سى لً فى ) فعبلتن
أما  (.وي نٍ عى  فً وٍ كى ) عبلتاف كيدخل يف فاعبلتن فيصَتالساكن من آخر التفعيلة، 

اسقاط السبب ا٠تفيف من آخر التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن  كىو علتو اٟتذؼ
 .(دٍ مى صَّ ، ىقه اطً نى ) فيصَت فاعبل كحيوؿ إىل فاعلن

 
  كأجزاؤه:، رملالبحر الىذا الشعر من 

 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن  #    فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن
 ٓٗالشعر  : ٖتليلُُِاٞتدكؿ 

 دٍ رى فى انػٍ كى  ٍَتو ظً نى  نٍ  عى اىلى عى تػى كى   قو ابً سى  اؿو ثى مً  نٍ ا عى قن لٍ خى  لَّ جى 
 دٍ رى فى انػٍ كى  ٍَتو ظً نى  نٍ عى  اىلى عى تػى كى   قو ابً سى  اؿو ثى مً  نٍ عى  اقن لٍ خى  لَّ جى 
/َ//َ/َ /َ//َ/َ /َ//َ  ///َ/َ /َ//َ/َ /َ//َ 

 ًعلناف فاعبلتن فعبلتن  ًعلناف فاعبلتن فاعبلتن
 ٤تذكؼ صحيح ٥تبوف  ٤تذكفة صحيح صحيح
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ىو ك ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب  ٤تذكؼعركضو ٤تذكفة كضربو  يف ىذا الشعر
أما  .(ىالى عى تػى كى ) حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن فيصَت فعبلتن

اسقاط السبب ا٠تفيف من آخر التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن  كىو علتو اٟتذؼ
فىرىدٍ ) فيصَت فاعبل كحيوؿ إىل فاعلن ، كىانػٍ  .(سىاًبقو

 
  كأجزاؤه:، رملالبحر الىذا الشعر من 

 فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن  #    فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن
 ٔٗالشعر  : ٖتليلُُّاٞتدكؿ 

 دٍ لى كى كى  كو يٍ رً شى  نٍ عى  هي وٍ ىي زى نػى   وً اتً آيى  وٍ مي تي نٍ ايػى ا عى ذى إً فى 
 دٍ لى كى كى  كو يٍ رً شى  نٍ عى  هي وٍ ىي زى نػى   وً اتً يى  آ وٍ مي تي نٍ يػى  اا عى ذى إً فى 

///َ/َ /َ//َ/َ /َ//َ  ///َ/َ /َ//َ/َ ///َ 
 فعلن فاعبلتن فعبلتن  ًعلناف فاعبلتن فعبلتن
 ٤تذكؼ ٥تبوف صحيح ٥تبوف  ٤تذكفة صحيح ٥تبوف

٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب  ٤تذكؼعركضو ٤تذكفة ٥تبونة كضربو  يف ىذا الشعر
فىًإذىاعىا، ) فعبلتنحذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن فيصَت ىو 

اسقاط  كىو . أما علتو اٟتذؼ(ككلدٍ ) ، كيدخل يف فاعلن فيصَت فعًلن(نػىزىىيٍوهي 
السبب ا٠تفيف من آخر التفعيلة، كيدخل يف فاعبلتن فيصَت فاعبل كحيوؿ إىل 

 .(وً اتً يى ) فاعلن
 

 :"يعقوب كما كقع لو من بنيو من جهة يوسفباب ذكر قصة الشعر في " .ُٗ
  كأجزاؤه:، سريعالبحر الىذا الشعر من 

 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 ٕٗالشعر  : ٖتليلُُْاٞتدكؿ 

تٍ  كى اًئٍي حى بيكى  أىٍحزىافي يػىٍعقيٍوبى عىلىى يػيٍوسيفى   أىٍحزىافي قػىٍليب كى
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ا أىٍحزىافي قىلٍ  بيكى تٍ  يب كى كى  يػيٍوسيفى  قػيٍوبى عىلىى أىٍحزىافي يىعٍ   ًئٍي حى
/َ/َ//َ /َ///َ /َ//َ  /َ/َ//َ /َ///َ /َ//َ 

 فاعلن مفتعلن مستفعلن  فاعلن مفتعلن مستفعلن
 مطوم مكشوؼ مطوم صحيح  مطوية مكشوفة مطوم صحيح

عركضو مطوية مكشوفة كضربو مطوم مكشوؼ. أما زحافو  يف ىذا الشعر
 مفتعلنالطى كىو حذؼ الرابع الساكن من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن يصَت 

. كأما علتو الكشف كىو حذؼ آخر الوتد ا١تفركؽ يف مفعبلت (بًيوىبيكىا، قػيٍوبػىعىلىى)
 .(حىكىٍت، يػيٍوسيفى  ًئيٍ ) فيصَت مفعبل كحيوؿ إىل فاعلن

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ٖٗالشعر  : ٖتليلُُٓاٞتدكؿ 
ا ٍسًر اٍلقيليٍوًب فىًإنػَّهى ا ال جييٍبػىري   أىٍحًرٍص عىلىى كى ٍسريىى ًة كى اجى  ًمٍثلي الزُّجى

ٍسًر اٍلقيليوٍ  أىٍحرًٍصعىلىى ا كى ا  ًب فىًإنػَّهى ا ًمٍثلي الزُّجى ٍسريىى ًة كى  ال جييٍبػىري  جى
/َ/َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ /َ/َ//َ 

 مستفعلن متفاعلن مستفعلن  متفاعلن مستفعلن مستفعلن
 مضمر صحيح مضمر  صحيحة مضمر مضمر

االضمار كىو كضربو مضمر. أما زحافو  صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر
تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فقط فيصَت مٍتفاعلن 

. كليس العلة (ييٍجبػىري  ال الزُّجىا، اٍلقيليٍو، ًمٍثلي  أىٍحًرٍصعىلىى، كىٍسرً ) كحيوؿ إىل مستفعلن
 فيو.

 
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
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 ٗٗالشعر  : ٖتليلُُٔاٞتدكؿ 
 اانى ا كى مى فى  ءو يٍ  شى ىلى إً  ًٍتٍ تٍ عى دى  دٍ قى كى   اهى لً لُّ دى تى  نٍ مً  يبٍ ضٍ غى  يى ىٍ كى  يلٍ  ؿي وٍ قي تػى 

 اانى كى  امى فى  ءو يٍ شى  ىلى إً  ٍلٍ  تٍ عى دى  دٍ قى كى   اهى لً لي  ؿٍ دى تى  نٍ مً  يبٍ  ضٍ غى  يى ىٍ كى  يلٍ  ؿي وٍ قي تػى 
//َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ 

 لنفعٍ  مستفعلن فاعلن مفاعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مفاعلن
 مقطوع صحيح صحيح ٥تبوف  ٥تبونة صحيح صحيح ٥تبوف

حذؼ . أما زحافو ا٠تنب ىو مقطوععركضو ٥تبونة كضربو  الشعريف ىذا 
مستفعلن فيصَت متفعلن كحيوؿ إىل مفاعلن  فعيلة، كيدخل يفالثاٍل الساكن من الت

(. كأما علتو القطع اهى لً ل)ي   فعلنَتصيكيدخل يف فاعلن ف (،دىعىتٍ  ًلٍي، كىقىدٍ  تػىقيٍوؿي )
مستفعلن فيصَت  كيدخل يفكىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، 

 (.اانى كى كحيوؿ إىل فٍعلن ) علٍ ا فَتصيفاعلن ف مستفعٍل كحيوؿ إىل مفعولن، كيدخل يف
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ََُالشعر  : ٖتليلُُٕاٞتدكؿ 
 انى ا الى ىى وى ٨تىٍ  وي تٍ كى رى ا حى مى لَّ كي فى   وً تً اكى خى رى  يفٍ  عه مشىٍ  رؾى يٍ أى  فَّ أىكى 

 انى الى  اىى وى ٨تىٍ  قي  تٍ كى رى حى  امى لَّ كي فى   وً تً كى  اخى رى  يفٍ  عه  مٍ شى ركى  مٍ أى  فَّ أىكى 
//َ//َ ///َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ ///َ //َ//َ /َ/َ 

 لنفعٍ  مفاعلن فًعلن مفاعلن  فًعلن مستفعلن فًعلن مفاعلن
 مقطوع ٥تبوف ٥تبوف ٥تبوف  ٥تبونة صحيح ٥تبوف ٥تبوف

حذؼ . أما زحافو ا٠تنب ىو مقطوععركضو ٥تبونة كضربو  يف ىذا الشعر
مستفعلن فيصَت متفعلن كحيوؿ إىل مفاعلن  فعيلة، كيدخل يفالثاٍل الساكن من الت

ىىاكىأىنَّأىٍم، ) كىتًًو، ركىشىٍم، )  فعلنَتصيكيدخل يف فاعلن ف (،فىكيلَّمىا، ىينىٍحوى
(. كأما علتو القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، حىرىكىتٍ 



ٖٗ 
 

    
 

 َتصيفاعلن ف مستفعلن فيصَت مستفعٍل كحيوؿ إىل مفعولن، كيدخل يف كيدخل يف
 (.انى الى كحيوؿ إىل فٍعلن ) علٍ اف

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 َُُالشعر  : ٖتليلُُٖاٞتدكؿ 

مىٍغرًبنا  مىا ًمٍصرى إالَّ مىٍنزًؿو ميٍستىٍحًسنو   فىاٍستػىٍوطىنػيٍوهي مىٍشرًقنا كى
مىٍغرًبنا قي مىٍشرًقنا فىاٍستػىٍوطىنػيوٍ   ميٍستىٍحًسنو  الى مىٍنزًؿو  ما ًمٍصرى إؿ  كى

/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ  /َ/َ//َ ///َ//َ //َ//َ 
 مفاعلن متفاعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 موقوص صحيح مضمر  مضمرة مضمر مضمر

 االضمار كضربو مضمر. أما زحافو صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر
كيدخل يف متىفاعلن الوقص. فاالضمار كىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، ك 

،  ماًمٍصرىإؿ، الى ) فقط فيصَت مٍتفاعلن كحيوؿ إىل مستفعلن ، ميٍستىٍحًسنو مىٍنًزؿو
. كالوقص ىو حذؼ الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن (فىاٍستػىٍوطىنػيوٍ 

 . كليس العلة فيو.(كىمىٍغرًبنا) فيصَت مفاعلن
 

  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن

 َُِالشعر  : ٖتليلُُٗاٞتدكؿ 
فىرو ًبوً  ٍنتيٍم عىلىى سى ًإٍف كي ا كى ذى ا طىيّْبنا  ىى  فػىتػىيىمَّميوا ًمٍنوي صىًعٍيدن

ًإفٍ  ا كى ذى ٍنتيٍم عىلىى ىى فىرو ًبوً  كي  دنا طىيّْبنا ًمٍنوي صىًعيٍ  فػىتػىيىمَّميوا  سى
/َ/َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ  ///َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ//َ 

 مستفعلن مستفعلن متفاعلن  متفاعلن مستفعلن مستفعلن
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 مضمر مضمر صحيح  صحيحة مضمر مضمر
االضمار كىو كضربو مضمر. أما زحافو  صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر

كحيوؿ تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فقط فيصَت مٍتفاعلن 
  . كليس العلة فيو.(طىيّْبنا صىًعٍي، دنا عىلىى، ًمٍنوي  ىىذىاكىًإٍف، كيٍنتيمٍ ) إىل مستفعلن

 
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
 َُّالشعر  : ٖتليلَُِاٞتدكؿ 

 
ى
 وً يٍ انً عى  مى ا يف عن اس ٚتىٍ النَّ  تً ارى حى كى   امى سً تى بٍ مي  اًؽ شَّ عي ى الٍ لى عى  كٍ دي بٍ تػٌ  اَّ ١ت

 
ى
 وً يٍ نً  اعى مى يفً اعن  مٍ جى اسنى  نٍ تً ارى حى كى   امى سً تى  بٍ مي اقً شَّ عي  لٍ لى عى كٍ دي  بٍ تٌ  اَّ ١ت
/َ/َ/َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ 

 لنفعٍ  مستفعلن فاعلن مفاعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن لنمفعو 
 مقطوع صحيح صحيح ٥تبوف  ٥تبونة صحيح صحيح مقطوع

حذؼ . أما زحافو ا٠تنب ىو مقطوععركضو ٥تبونة كضربو  يف ىذا الشعر
مستفعلن فيصَت متفعلن كحيوؿ إىل مفاعلن  فعيلة، كيدخل يفالثاٍل الساكن من الت

(. كأما علتو القطع كىو حذؼ امى سً تى )  فعلنَتصيكيدخل يف فاعلن ف (،نٍ تً ارى حى كى )
مستفعلن فيصَت مستفعٍل كحيوؿ  كيدخل يفساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، 

 (.وً يٍ نً كحيوؿ إىل فٍعلن ) علٍ ا فَتصيفاعلن ف (، كيدخل يفبٍ تٌ  اَّ لمى إىل مفعولن )
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 َُْالشعر  : ٖتليلُُِاٞتدكؿ 
 وً يٍ فً  ًٍتٍ نَّ تػي مٍ م لي ذً الَّ  نَّ كي لً ذى فى   ا٢ًتى اذً وى  عى ا يف خى يٍ لى زي  ؿى وٍ ت قػى لٍ قي فػى 

 وً يٍ فً  ًٍتٍ نَّ تػي مٍ لي  مذً الَّ ن نكي لً ذى فى   ا٢ًتى ذً  اوى عى يفً اخى  يلىٍ زي لى  وٍ قى تلٍ قي فػى 
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//َ//َ ///َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ 
 لنفعٍ  مستفعلن فاعلن مفاعلن  فًعلن مستفعلن فًعلن مفاعلن
 مقطوع صحيح صحيح ٥تبوف  ٥تبونة صحيح ٥تبوف ٥تبوف

. أما زحافو مقطوعيستخدـ ىذا البيت ْترا بسيطا. عركضو ٥تبونة كضربو 
مستفعلن فيصَت متفعلن  فعيلة، كيدخل يفحذؼ الثاٍل الساكن من التا٠تنب ىو 

لىزيلىٍي، )  فعلنَتصيكيدخل يف فاعلن ف (،فػىقيٍلتقىٍو، فىذىًلكينكحيوؿ إىل مفاعلن )
(. كأما علتو القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو، كيدخل ًذلًهىا

 (.وً يٍ فً كحيوؿ إىل فٍعلن ) علٍ ا فَتصيفاعلن ف يف
 

  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن

 َُٓالشعر  : ٖتليلُِِاٞتدكؿ 
أىكَّؿي مىٍفريٍكحو ًبًو آًخري اٟتيٍزفً   ًق ا٠تٍىٍوًؼ ميتًَّسع اأٍلىٍمنً يٍ كىرىاءى ميضً   كى

وٍ قً يٍ ميضً  كىرىاءى  أىكَّ   ؤٍلىٍمنً عسً  ميتَّ فً  ٍلخى ٍفريٍكحو لي  كى  اٟتيٍزفً ري خً  ًبًو آ مى
//َ/ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ  //َ/ //َ/َ/َ //َ/َ //َ/َ/َ 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعوؿ  مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ
 حيصح صحيح صحيح مقبوض  مقبوضة مقبوض صحيح مقبوض

ىو ك القبض . أما زحافو صحيحعركضو مقبوضة كضربو  يف ىذا الشعر
، )  فعوؿَتصيكيدخل يف فعولن ف حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة كىرىاءى، ًفميتَّ

  ، كال يدخل العلة فيو.(ع اأٍلىٍمنً سً )  مفاعلنَتصيكيف مفاعيلن ف (،كىأىكَّ 
 

  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
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 َُٔالشعر  : ٖتليلُِّاٞتدكؿ 
 خزائنو بعد ا٠تركج من السجن  تػىٍيأىسىن فىاهللي ملك يوسفافىبلى 

 من السجن خركج ؿٍ نو بعد خزائ  يوسفاك مل قي  أىسىن فىاهلل فىبلى يتىٍ 
//َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ  //َ/ //َ/َ/َ //َ/ //َ/َ/َ 

 مفاعيلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن
 صحيح مقبوض صحيح مقبوض  مقبوضة صحيح صحيح صحيح

ىو ك القبض . أما زحافو صحيحعركضو مقبوضة كضربو  يف ىذا الشعر
خزائ، )  فعوؿَتصيكيدخل يف فعولن ف حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة

  ، كال يدخل العلة فيو.(يوسفاكى )  مفاعلنَتصيكيف مفاعيلن ف (،خركج
 

  كأجزاؤه:، بسريعالبحر الىذا الشعر من 
 مفعوالت مستفعلن مستفعلن # مفعوالت مستفعلن مستفعلن

 َُٕالشعر  : ٖتليلُِْاٞتدكؿ 
 وي ابي حى صٍ أى كى  بو وٍ حي صٍ مى  لُّ كي كى    ةو قى رٍ فً  نٍ مً  ابً بى حٍ ؤٍلىلً  دَّ  بي الى 

 وي ابي حى  صٍ أى كى  بو وٍ حي  صٍ مى  لُّ كي كى   ةو قى رٍ فً  نٍ مً  ابً بى حٍ أ لٍ لً  دَّ  بي الى 
/َ/َ//َ /َ/َ//َ /َ//َ  //َ//َ /َ/َ//َ /َ//َ 

 فاعلن مستفعلن علنامف  فاعلن مستفعلن مستفعلن
 مطوم مكشوؼ صحيح ٥تبوف  مطوية مكشوفة صحيح صحيح

. أما زحافو مطوم مكشوؼكضربو  مطوية مكشوفةعركضو  يف ىذا الشعر
من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن  الطى كا٠تنب. فالطى ىو حذؼ الرابع الساكن

صَت مفعبلت. كا٠تنب ىو حذؼ ين، كيف مفعوالت مفتعلوؿ إىل حيصَت مستعلن ك ي
كحيوؿ إىل مفاعلن  صَت متفعلنين من التفعيلة كيدخل يف مستفعلن الثاٍل الساك

ا١تفركؽ يف مفعبلت فيصَت . كأماعلتو الكشف كىو حذؼ آخر الوتد (صٍ مى  لُّ كي كى )
 .(ًفٍرقىةو، حىابيوي ) وؿ إىل فاعلنحيمفعبل ك 
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  كأجزاؤه:، بسريعالبحر الىذا الشعر من 
 مفعوالت مستفعلن مستفعلن # مفعوالت مستفعلن مستفعلن

 َُٖالشعر  : ٖتليلُِٓاٞتدكؿ 
 وً ابً بى حٍ أىبً  أٍ رى زٍ يػى  شٍ عً يى  نٍ مى كى   وً سً فٍ نػى  نٍ مً  دٍ قً فٍ يػى  تٍ ديىي  نٍ مى فى 

 وً ابً بى  حٍ أىبً  أٍ رى زٍ يػى  شٍ عً يى  نٍ مى كى   وً سً فٍ نػى  نٍ مً  دٍ قً فٍ يػى  تٍ ديىي  نٍ مى فى 
//َ//َ /َ/َ/َ /َ//َ  //َ//َ /َ/َ//َ /َ//َ 
 فاعلن مستفعلن علنامف  فاعلن لنمفعو  علنامف

 مطوم مكشوؼ صحيح ٥تبوف  مطوية مكشوفة مقطوع ٥تبوف
. أما زحافو مطوم مكشوؼكضربو  مطوية مكشوفةعركضو  يف ىذا الشعر

من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن  الطى كا٠تنب. فالطى ىو حذؼ الرابع الساكن
صَت مفعبلت. كا٠تنب ىو حذؼ ين، كيف مفعوالت وؿ إىل مفتعلحيصَت مستعلن ك ي

 يىميٍت، كىمىنٍ  فىمىنٍ ) صَت متفعلنين من التفعيلة كيدخل يف مستفعلن الثاٍل الساك
ا١تفركؽ يف ىو حذؼ آخر الوتد الكشف ف الكشف كالقطع. . كأماعلتو(يىًعشٍ 

كالقطع ىو حذؼ ساكن  .(نٍفًسًو، بىابًوً ) وؿ إىل فاعلنحيفيصَت مفعبل ك مفعبلت 
وؿ إىل حيك  علٍ فصَت مستيكيدخل يف مستفعلن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو،  

 (.نٍ مً دٍ قً فٍ يػى ) نلو عمف
 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 َُٗالشعر  : ٖتليلُِٔاٞتدكؿ 

 ارن كٍ ري سي  ٍَتً شً بى الٍ  ؿً وٍ قػى  نٍ مً  تي ئٍ لى مى فى   وً مً كٍ دي قي ا بً رن شّْ بى مي  ري يػٍ شً بى الٍ  اءى جى 
 ارن كٍ ري سي رً  يٍ شً بى الٍ  ؿً وٍ قػى  نٍ مً  تي ئٍ لى مى فى   وً مً كٍ دي قي بً  ارن شّْ بى مي  ري  يٍ شً بى الٍ  اءى جى 
/َ/َ//َ ///َ//َ ///َ//َ  ///َ//َ /َ/َ//َ ///َ/َ 

 فعبلتن مستفعلن متفاعلن  متفاعلن متفاعلن مستفعلن
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 مقطوع مضمر صحيح  ةصحيح صحيح مضمر
االضمار كىو  . أما زحافومقطوعكضربو  صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر

تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن كحيوؿ إىل 
القطع ىو حذؼ ساكن الوتد  أما علتو. ك (اٍلبىًشيٍ  اٍلبىًشٍي، قػىٍوؿً  جىاءى ) مستفعلن

فعبلتن  وؿ إىلحيك  تفاعلٍ صَت مفي تفاعلنكيدخل يف مآّموع كاسكاف ما قبلو،  
 (.ارن كٍ ري سي رً )

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 َُُالشعر  : ٖتليلُِٕاٞتدكؿ 

 ارن يػٍ سً يى  اؾى ذى  تي يٍ أى رى ا كى هى تػي بٍ ىى وى لى   يًتٍ جى هٍ ٔتى  ري يػٍ شً بى الٍ  عى نى قػى  وٍ لى  اهللً كى 
 ارن يػٍ سً يى  ؾى  اذى  تي يٍ أى رى كى  اهى تػي بٍ ىى وى لى   يًتٍ جى هٍ ٔتى  ري  يشً بى الٍ  عى نى قػى  وٍ لى  اهللً كى 
/َ/َ//َ ///َ//َ ///َ//َ  ///َ//َ ///َ//َ ///َ/َ 

 فعبلتن متفاعلن متفاعلن  متفاعلن متفاعلن مستفعلن
 مقطوع صحيح صحيح  ةصحيح صحيح مضمر

االضمار كىو  . أما زحافومقطوعكضربو  صحيحةعركضو  يف ىذا الشعر
تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت مٍتفاعلن كحيوؿ إىل 

القطع ىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما  أما علتو. ك (وٍ لى  اهللً كى ) مستفعلن
 (.ارن يػٍ سً يى كى فعبلتن ) وؿ إىلحيك  تفاعلٍ صَت مفي تفاعلنكيدخل يف مقبلو،  

 
  كأجزاؤه:، كاملالبحر الىذا الشعر من 

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن #  متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 ُُُالشعر  : ٖتليلُِٖاٞتدكؿ 

 ارن يػٍ صً بى  صً يٍ مً قى الٍ  مّْ شى  نٍ مً  ادى عى  دٍ قى   وً بً  يٍ حً رى فػى  نٍ مً  بي وٍ قي عٍ يػى  ًٍتٍ نَّ أىكى فى 
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 ارن يػٍ صً بى  صً  يٍ مً قى الٍ  مّْ شى  نٍ مً  ادى عى  دٍ قى   وً بً  يٍ حً رى فػى  نٍ مً  بي وٍ قي عٍ يػى  ًٍتٍ نَّ أىكى فى 
///َ//َ /َ/َ//َ ///َ//َ  /َ/َ//َ /َ/َ//َ ///َ/َ 

 فعبلتن مستفعلن مستفعلن  متفاعلن مستفعلن متفاعلن
 مقطوع مضمر مضمر  ةصحيح مضمر صحيح

 . أما زحافومقطوعكضربو  صحيحةيستخدـ ىذا البيت ْترا كامبل. عركضو 
االضمار كىو تسكُت الثاٍل ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف متىفاعلن فيصَت 

القطع  أما علتو. ك (اٍلقىًميٍ  يػىٍعقيٍوبيًمٍن، قىٍدعىادىًمٍن، شىمّْ ) مٍتفاعلن كحيوؿ إىل مستفعلن
صَت في تفاعلنكيدخل يف مىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو،  

 (.ارن يػٍ صً بى صً فعبلتن ) وؿ إىلحيك  تفاعلٍ م
 

  كأجزاؤه:البحر الرجز، ىذا الشعر من 
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن #   مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 ُُِالشعر : ٖتليلُِٗاٞتدكؿ 
 اهى لي طي بٍ تػى  ةو وى لٍ سى بً   يٍ ضً قى نػٍ  تػى الى  يًتٍ بَّ ٤تىى 

 اهى لي طي بٍ تػى  ةو وى لٍ سى بً   يٍ ضً قى نػٍ  تػى الى  يًتٍ بَّ ٤تىى 
//َ//َ /َ/َ//َ  //َ//َ /َ///َ 

 مفتعلن مفاعلن  مستفعلن مفاعلن
 مطوم ٥تبوف  ةصحيح٣تزكءة  ٥تبوف

مطوم. أما زحافو ا٠تنب كضربو  ةصحيح٣تزكءة عركضو  ىذا الشعر يف
الساكن من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن فيصَت  ىو حذؼ الثاٍلكالطى. فا٠تُت 

ةو متفعلن كحيوؿ إىل مفاعلن ) (. كالطى ىو حذؼ الرابع الساكن من مىحىبًَّتٍي، ًبسىٍلوى
كىذا  (.اهى لي طي بٍ يػى التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن فيصَت مستعلن كحيوؿ إىل مفتعلن )

صبح ما قبلهما و، فأالبيت من األبيات آّزكءة الذل حذؼ منو عركضو كضرب
 عركضا كضربا.
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  كأجزاؤه:البحر الرجز، ىذا الشعر من 
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن #   مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 ُُّالشعر  : ٖتليلَُّاٞتدكؿ 
 ا٢تيى ا أكَّ ىى ري آخً   ةه رى ائً ا دى هى نػَّ أىكى 

 ا٢تيى أكَّ  اىى ري آخً   ةه رى ائً دى  اهى نػَّ أىكى 
//َ//َ /َ///َ  /َ///َ /َ///َ 

 مفتعلن مفتعلن  مفتعلن مفاعلن
 مطوم مطوم  ٣تزكءة مطوية ٥تبوف

مطوم. أما زحافو ا٠تنب كضربو  ةصحيح٣تزكءة عركضو  يف ىذا الشعر
ىو حذؼ الثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف مستفعلن فيصَت كالطى. فا٠تُت 

من التفعيلة،  (. كالطى ىو حذؼ الرابع الساكناهى نػَّ أى كى متفعلن كحيوؿ إىل مفاعلن )
 (.دىائًرىةه، آًخريىىا، أكَّليهىاكيدخل يف مستفعلن فيصَت مستعلن كحيوؿ إىل مفتعلن )

و، فأصبح ما قبلهما كىذا البيت من األبيات آّزكءة الذل حذؼ منو عركضو كضرب
 عركضا كضربا.

 
 :"باب ذكر قصة أيوب الصابر عليو السالـالشعر في " .َِ

  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن

 ُُْالشعر  : ٖتليلُُّاٞتدكؿ 
ٍن رىعىى عىا  أىقػىلّْي ًمنى التػٍَّعًنٍيًف كىاٍرعىى ًلمى  كىالى ٕتىٍزًًعٍي ٦تَّا أىصىابى فىأىٍكجى

نػٍ  وىاٍرعىىفً  ًمنى التػٍَّعًٍتٍ  أىقػىلّْي عىا أىصىابى  زًًعٍي ٦تَّا كىالى تىجٍ   رىعىىًلمى  فىأىٍكجى
//َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ  //َ/َ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ 

 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن
 مقبوض مقبوض صحيح صحيح  مقبوضة صحيح صحيح صحيح
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القبض ىو عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  يف ىذا الشعر
كيف  (،أىصىابى ) فعوؿ َتصيفعولن ف كيدخل يف ا٠تامس الساكن من التفعيلةحذؼ 

  ، كال يدخل العلة فيو.(ًلمىنػٍرىعىى، فىأىٍكجىعىا)  مفاعلنَتصيمفاعيلن ف
 

  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن

 ُُٓالشعر  : ٖتليلُِّاٞتدكؿ 
نػىنىا  أىغىمُّ اٍلقىفىا كىالوىٍجوي لىٍيسى ًبأىٍنزًعىا  كىالى تػىٍنًكًحٍي ًإٍف فػىرَّؽى الدٍَّىري بػىيػٍ

نػىنىا رىؽى الدَّهٍ  ًكًحٍيًإنٍػفىرٍ  كىالى تىنٍ   ًبأىٍنزًعىا قي لىٍيسى  قػىفىا كىالوىجٍ  أىغىمُّلٍ   ري بػىيػٍ
//َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ  //َ/َ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ 

 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن
 مقبوض مقبوض صحيح صحيح  مقبوضة صحيح صحيح صحيح

القبض ىو عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  يف ىذا الشعر
كيف  (،ىيلىٍيسى ) فعوؿ َتصيفعولن ف كيدخل يف حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة

نػىنىا، بًأىٍنًزعىا) مفاعلن َتصيمفاعيلن ف  ، كال يدخل العلة فيو.(ريبػىيػٍ
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ُُٔالشعر  : ٖتليلُّّاٞتدكؿ 
رًٍء أىٍمره فىاٍستىًعدَّ لىوي  اءىهي    مىا ضىاؽى ًباٍلمى  اٍلفىرىجً  ًعبىادىةي اهلًل إالَّ جى

رًٍء أىـٍ  مىاضىاقىًباؿٍ  لىوي  ره فىاٍستىًعدٍ  مى اءىىيلٍ  اهلًل إؿٍ  ًعبىادىتلٍ   دى جى  فػىرىجً  الى
/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ 

 فًعلن مستفعلن فاعلن مفاعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 ٥تبوف صحيح صحيح ٥تبوف  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح
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حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
كيف  (،دىلىوي، فػىرىجً )  فعلنَتصيفالثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن 

 ، كليس العلة فيو.(ًعبىادىتلٍ )  مفاعلنَتصيفمستفعلن 
 

  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 
 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل

 ُُٕالشعر : ٖتليلُّْاٞتدكؿ 
مىا أىملىَّ ًببىاًب اهلًل ذيٍك تػىعىبو   ًإالَّ تػىزىٍحزىحى عىٍنوي ا٢ٍتىمُّ كىاٟتٍىرىجي   كى

مىا أىملىٍ  ؿٍ  زىحى عىنٍ  ًإالَّ تػىزىحٍ   تػىعىبو  ًب اهلًل ذيكٍ  ـى ًببىا كى مُّوى رىجي  ىيٍلهى  حى
/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ 

 فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 ٥تبوف صحيح صحيح صحيح  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح

حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
، حىرىجي ) فعلن َتصيفالثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن  ، كليس (تػىعىبو

 العلة فيو.
 

 :"شعيب عليو السالـ نبي اهللباب الشعر في " .ُِ
  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
 ُُٖالشعر  : ٖتليلُّٓاٞتدكؿ 

الىةو  صَّ   شيعىٍيبي ٍبني صىنػٍعيٍوفو أىتىى ًبرًسى  ًّٔىا ًمٍن ديٍكًف رىٍىًط أىيب عىٍمرهككىخى
الىةو  أىتىى بً  نيصىنػٍعيٍوفو  شيعىٍيبيبٍ  صَّ   رًسى  أىيب عىٍمرهك ًف رىٍىطً  ًّٔىا ًمٍن ديكٍ  كىخى

//َ/َ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ  //َ/ //َ/َ/َ //َ/ //َ/َ/َ 
 مفاعيلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ  مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن
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 صحيح مقبوض صحيح مقبوض  مقبوضة مقبوض صحيح صحيح
القبض ىو حذؼ أما زحافو  صحيحعركضو مقبوضة كضربو  يف ىذا الشعر

، )  فعوؿَتصيفكيدخل يف فعولن  ا٠تامس الساكن من التفعيلة أىتىاًب، كىخىصَّ
 ، كال يدخل العلة فيو.(ًرسىالىةو )  مفاعلنَتصيفكيف مفاعيلن  (،نًرىٍىطً 

 
  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
 ُُٗالشعر  : ٖتليلُّٔاٞتدكؿ 

ٍكا ًبوً  اؤيا عليًو ًباٍلعىًظٍيًم ًمنى اٍلكيٍفرً   ْتىق  أىتىاىيٍم صىاًدقنا فػىغىدى  كىجى
ٍكاًبوً  ؼى ًدقنا صىاأىتىامهيٍ  ْتىق   اؤيا  غىدى  ًمنى اٍلكيٍفرً  عىًظٍيمً  ًباؿٍ عليهً  كىجى

//َ/َ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ  //َ/َ //َ//َ //َ/ //َ/َ/َ 
 مفاعيلن فعوؿ مفاعلن فعولن  مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن
 صحيح مقبوض مقبوض صحيح  مقبوضة مقبوض صحيح صحيح

القبض ىو حذؼ أما زحافو  صحيحعركضو مقبوضة كضربو  يف ىذا الشعر
، عىًظٍيمً )  فعوؿَتصيفكيدخل يف فعولن  التفعيلة ا٠تامس الساكن من كيف  (،ًدقناؼى

 ، كال يدخل العلة فيو.(بًاؿٍ  بًًو، عليوً  غىدىٍكا)  مفاعلنَتصيف مفاعيلن
 

  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن

 َُِالشعر  : ٖتليلُّٕاٞتدكؿ 
أىٍعرىضيوا اًر ضىاؽى ًًٍّٔم صىٍدرًمٍ   فػىلىمَّا رىأىٍيتي اٍلقىٍوـى صىدٍُّكا كى ٍنذى  عىًن اٟتٍىقّْ كىاإٍلً

أىٍعرىضيوا صىدٍُّكامى  رىأىيٍػتػيٍلقىوٍ  فػىلىمَّا ا عىًن اٟتٍىق  كى ٍنذى  صىٍدرًمٍ ًًّٔمٍ  رًضىاؽى  ًؽ كىاإٍلً
//َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ  //َ/َ //َ/َ/َ //َ/ //َ/َ/َ 

 مفاعيلن فعوؿ مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن



ََُ 
 

    
 

 صحيح مقبوض صحيح صحيح  مقبوضة صحيح صحيح صحيح
القبض ىو حذؼ أما زحافو  صحيحعركضو مقبوضة كضربو  يف ىذا الشعر

 كيف مفاعيلن (،ًرضىاؽى ) فعوؿ َتصيفكيدخل يف فعولن  ا٠تامس الساكن من التفعيلة
 ، كال يدخل العلة فيو.(كىأىٍعرىضيوا) مفاعلن َتصيف

 
  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
 ُُِالشعر  : ٖتليلُّٖاٞتدكؿ 

قنا ميصىدّْ ٍيبنا تىاًبعنا كى ىٍرجيٍو ثػىوىابى اهلًل يف آًخًر العيٍمرً   فىًجٍئتي شيعى  ألى
ٍيبنا تىا فىًجٍئتي  قنا ًبعنا كى  شيعى ىٍرجيوٍ   ميصىدّْ  ًخًر العيٍمرً  ًق يف آ ثػىوىابى اهلل ألى

//َ/ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ  //َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ/َ/َ 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ

 صحيح صحيح صحيح صحيح  مقبوضة مقبوض صحيح مقبوض
القبض ىو حذؼ أما زحافو  صحيحعركضو مقبوضة كضربو  الشعريف ىذا 

، بًعناكى )  فعوؿَتصيفكيدخل يف فعولن  ا٠تامس الساكن من التفعيلة كيف  (،فىًجٍئتي
 ، كال يدخل العلة فيو.(ميصىدّْقنا)  مفاعلنَتصيفمفاعيلن 

 
 :"باب ذكر كقوع داكد في الخطيئةالشعر في " .ِِ

  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت  #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ُِِالشعر  : ٖتليلُّٗاٞتدكؿ 
ا اٍلقىًمٍيصي ًلصيبّْ مىاءو  ا فػىٍرطى اٟتىيىاءً   نىضىٍت عىنػٍهى  فػىوىرَّدى كىٍجهيهى

لٍ  ا فػىٍرطىلٍ  فػىوىرَّدى كىجٍ   ٔتىاءو  قىًمٍيصيًلصيبٍ  نىضىتػٍعىنػٍهى يىاءً  ىيهى  حى
//َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ  //َ///َ //َ/َ/َ //َ/َ 



َُُ 
 

    
 

 فعولن مفاعيلن مفاعلَت  فعولن مفاعلَت مفاعيلن
 مقطوؼ معصوب صحيح  مقطوفة صحيح معصوب

العصب. . أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت 

عىنػٍهىٍل، ىيهىافػىٍرطىلٍ ) إىل مفاعيلن كٖتوؿ اسقاط السبب  . كأما علتو القطف كىو(نىضىتػٍ
ًبمىاءو، ) ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كٖتوؿ إىل فعولن

 .(حىيىاءً 
 

  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت  #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ُِّالشعر  : ٖتليلَُْ اٞتدكؿ
 ٔتيٍعتىًدؿو أىرىؽَّ ًمنى ا٢تىوىاءً   فػىقىابػىلىًت ا٢ٍتىوىاءي كقىٍد تػىريدَّتٍ 

وىاءي كقىدٍ  فػىقىابػىلىًتلٍ  وىاءً  أىرىؽَّ ًمنىلٍ  ٔتيٍعتىًدؿو   تػىريدَّتٍ  ىى  ىى
//َ///َ //َ///َ //َ/َ  //َ///َ //َ///َ //َ/َ 

 فعولن مفاعلَت مفاعلَت  فعولن مفاعلَت مفاعلَت
 مقطوؼ صحيح صحيح  مقطوفة صحيح صحيح

 علتو القطف كىو. أما مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كٖتوؿ  كيدخل يفاسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو 

 ، كليس الزحاؼ فيو.(تػىريدٍَّت، ىىوىاءً ) إىل فعولن
 

  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت  #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ُِْالشعر  : ٖتليلُُْاٞتدكؿ 
ا اًء ًمنػٍهى

ى
ا١ت ا كى مىدٍَّت ميٍعًصمن  إىل مىاءو ميعىد  يف إنىاءو   كى



َُِ 
 

    
 

مىدٍَّت ميعٍ  ا كى
ى
ا١ت ا كى ا ًصمن  إنىاءو  ميعىد  يف  إىل مىاءو   ًء ًمنػٍهى

//َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ 
 فعولن مفاعيلن مفاعيلن  فعولن مفاعيلن مفاعيلن
 مقطوؼ معصوب معصوب  مقطوفة معصوب معصوب

العصب. . أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت 

. كأما زحافو القطف (مىاءو، ميعىدًٍّفي كىالمىا، إلى كىمىدٍَّتميٍع، ًصمنا) كٖتوؿ إىل مفاعيلن
اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كٖتوؿ إىل  كىو

 .(ًءًمنػٍهىا، إنىاءو ) فعولن
 

  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت  #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

   ُِٓالشعر  : ٖتليلُِْاٞتدكؿ 
افو  ـى عىلىى الضّْيىاءً   رىأىٍت عىٍُتى الرًَّقٍيًب عىلىى تىدى  فىأىٍسبػىلىًت الظَّبلى

نػىرٍ  يػٍ افو  رىًقٍيًب عىلىى رىأىٍت عى ـى عىلىضٍ  فىأىٍسبػىلىًتظٍ   تىدى  ضّْيىاءً  ظَّبلى
//َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ  //َ///َ //َ///َ //َ/َ 

 فعولن مفاعلَت مفاعلَت  فعولن مفاعلَت مفاعيلن
 مقطوؼ صحيح صحيح  مقطوفة صحيح معصوب

العصب. . أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت 

نػىرٍ رىأىتػٍ ) كٖتوؿ إىل مفاعيلن اسقاط السبب ا٠تفيف  كىو . كأما زحافو القطف(عىيػٍ
، ضّْيىاءً ) كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كٖتوؿ إىل فعولن  .(تىدىافو

 
 



َُّ 
 

    
 

  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت  #  مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ُِٔالشعر  : ٖتليلُّْاٞتدكؿ 
ا ٖتىٍتى  غىابى الصٍُّبحي ًمنػٍهى ىاءي يػيٍقطيري فىوؽى مىاءو   لىٍيلو كى

ظىلَّ ا١ت  كى
غىابىصُّبٍ  ا كى نػٍهى ا  لىٍيلو تػى  تىحٍ ٛتًي

ى
ظىلَّ ا١ت اءو قى  فىوءي يػيٍقطيري  كى  مى

//َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ 
 فعولن مفاعلَت مفاعيلن  فعولن مفاعيلن مفاعيلن
 مقطوؼ صحيح معصوب  مقطوفة معصوب معصوب

العصب. . أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  ىذا الشعريف 
فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت 

لمىا) كٖتوؿ إىل مفاعيلن  . كأما زحافو القطف كىو(كىغىابىصٍُّب، حيًمنػٍهىاتىٍح، كىظىالَّ
فيصَت مفاعٍل كٖتوؿ إىل  اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت

، قىمىاءو ) فعولن  .(تػىلىٍيلو
 

 :"باب ذكر قصة نبي اهلل سليماف عليو السالـالشعر في " .ِّ
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
 ُِٕالشعر  : ٖتليلُْْاٞتدكؿ 

افى يػىٍوـى  ٍنبػىرىهي أتىٍت سيلىٍيمى ا   اٍلًعٍرًض قػى افى يف ًفيػٍهى رىادنا كى  تػىٍهًدم إليًو جى
رىا تػىٍهًدم إيلٍ   بػىرىهي  مىٍلًعٍرًضقىنٍ  مىافى يػىوٍ  أتىٍت سيلىيٍ  انىفي ًىجى ا دنا كى  ًفيػٍهى

//َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ ///َ /َ/َ//َ /َ/َ 
 فٍعلن مستفعلن فًعلن مستفعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مفاعلن
 مقطوع صحيح ٥تبوف صحيح  ٥تبونة صحيح صحيح ٥تبوف



َُْ 
 

    
 

حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
كيف  (،بػىرىهي، ىجىرىا)  فعلنَتصيفالثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن 

الوتد . أما علتو القطع كىو حذؼ ساكن (أتػىٍتسيلىيٍ )  مفاعلنَتصيفمستفعلن 
 .(ًفيػٍهىا) كيدخل يف فاعلن فيصَت فاعٍل كحيوؿ إىل فٍعلن ،آّموع كاسكاف ما قبلو

 
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
 ُِٖالشعر  : ٖتليلُْٓاٞتدكؿ 

اًف اٟتىاًؿ قىائًلىةه  ٍت ًبًلسى دى أىٍنشى اأىفَّ   كى اًر مىٍهًديٍػهى ايىا عىلىى ًمٍقدى  ا٢ٍتىدى
دىتٍ  أىٍنشى ا كى اًؿ قىا ًبًلسى ا  ئًلىةه  نًلحى اًر مىوٍ  يىا عىلىى أىفَّ ا٢ٍتىدى ا ًمٍقدى  ًديٍػهى

//َ//َ ///َ /َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ 
 فٍعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن  فًعلن مستفعلن فًعلن مفاعلن
 مقطوع صحيح صحيح صحيح  ٥تبونة صحيح ٥تبوف ٥تبوف

حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
كيف  (،ًبًلسىا، ًئلىةه )  فعلنَتصيفالثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن 

. أما علتو القطع كىو حذؼ ساكن الوتد (كىأىٍنشىدىتٍ )  مفاعلنَتصيفمستفعلن 
 .(ًديػٍهىا) كيدخل يف فاعلن فيصَت فاعٍل كحيوؿ إىل فٍعلن ،كاسكاف ما قبلوآّموع 

 
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
 ُِٗالشعر  : ٖتليلُْٔاٞتدكؿ 

توي  اًف ًقٍيمى اف يػىٍهًدم إىل اإلٍنسى تكى   لىٍو كى افى ًقٍيمى  الدنيا كما فيهالىكى
اف يىوٍ  انًًقيٍ  ًدم إللٍ  لىٍو كى افى ًقيٍ   مىتوي  إٍنسى دٍ  لىكى  فيها دنيا كما مىتيكى

/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  //َ//َ ///َ /َ/َ//َ /َ/َ 
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 فٍعلن مستفعلن فًعلن مفاعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 مقطوع صحيح ٥تبوف ٥تبوف  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح

حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
كيف  (،مىتوي، مىتيكىدٍ )  فعلنَتصيفالثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن 

. أما علتو القطع كىو حذؼ ساكن الوتد (لىكىانىًقيٍ )  مفاعلنَتصيفمستفعلن 
 .(فيها) كيدخل يف فاعلن فيصَت فاعٍل كحيوؿ إىل فٍعلن ،آّموع كاسكاف ما قبلو

 
 :"باب ذكر قصة تزكيج سليماف ببلقيسالشعر في " .ِْ

  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن

 َُّالشعر  : ٖتليلُْٕاٞتدكؿ 
ًمٍن عىادىًة السَّادىاًت أىٍف   أىصىاغىرىىيٍم كىاٍلميٍكرىمىاتي عىوىاًئدي   يػىتػىفىقَّديكاكى

ًمٍن عىا وىاٍلميك أىصىاغى   تػىفىقَّديكا ًت أىٍف مى  دىًة السَّادىا كى  عىوىاًئدي  رىمىاتي  رىمهٍي
//َ/َ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ  //َ/ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ 

 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ  مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن
 مقبوض مقبوض صحيح مقبوض  مقبوضة مقبوض صحيح صحيح

القبض ىو عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  يف ىذا الشعر
، أىصىاغى، ) كيدخل يف فعولن فيصَت فعوؿ حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة تًأىٍنيى

 العلة فيو.، كال يدخل (تػىفىقَّديكا، عىوىاًئدي ) كيف مفاعيلن فيصَت مفاعلن (،رىمىاتي 
 

  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن

 ُُّالشعر  : ٖتليلُْٖاٞتدكؿ 
افي ذيٍك ميٍلكو تػىفىقَّدى طىاًئرنا اًىدى   سيلىٍيمى  كىكانىٍت أىقىلُّ الطَّاًئراًت ا٢ٍتىدى
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ا اًىدى  ًئراًت اؿٍ  أىقىلُّ الطَّا كىكانىتٍ   دىطىاًئرنا تػىفىقَّ  نيذيٍكميٍلكو  سيلىٍيمى دى  ىى
//َ/َ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ  //َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ 

 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن
 مقبوض صحيح صحيح صحيح  مقبوضة مقبوض صحيح صحيح

القبض ىو عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  يف ىذا الشعر
كيف  (،تػىفىقَّ ) كيدخل يف فعولن فيصَت فعوؿ حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة

 ، كال يدخل العلة فيو.(دىطىائًرنا، ىىدىاًىدى ) مفاعيلن فيصَت مفاعلن
 

 :"باب قصة دخوؿ ذم القرنين إلى الظلماتالشعر في " .ِٓ
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
 ُِّالشعر  : ٖتليلُْٗاٞتدكؿ 

 فو زٍ حي  نٍ مً كى  م  ىى  نٍ مً  ؾى ادى ؤى فػى  حٍ رً أى كى   اهى تً نى يػٍ زً ا كى يى نػٍ ى الدُّ لى عى  نَّ فى سى أٍ  تى الى 
 فو زٍ حي  نٍ مً كى  م  ىى  نٍ مً  ؾى دى  اؤى فػى  حٍ رً أى كى   اهى تً نى  مٍ زً ا كى يى نػٍ دي  دٍ لى عى  فى  نٍ فى سى أٍ  تى الى 
/َ/َ//َ ///َ /َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ ///َ /َ/َ//َ /َ/َ 

 فٍعلن مستفعلن فًعلن مستفعلن  فًعلن مستفعلن فًعلن مستفعلن
 مقطوع صحيح ٥تبوف صحيح  ٥تبونة صحيح ٥تبوف صحيح

حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
. (نػىعىلىٍد، نىتًهىا، دىكىًمنٍ )  فعلنَتصيفالثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن 

كيدخل يف فاعلن  ،أما علتو القطع كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو
 .(فو زٍ حي ) فيصَت فاعٍل كحيوؿ إىل فٍعلن

 
  كأجزاؤه:، بسيطالبحر الىذا الشعر من 

 فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل # فاعلن نمستفعل فاعلن نمستفعل
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 ُّّالشعر  : ٖتليلَُٓاٞتدكؿ 
 نً فٍ كى الٍ كى  نً طٍ قي الٍ  ٍَتً غى ا بً هى نػٍ مً  احى رى  لٍ ىى   اهى عً ٍٚتى أىا بً يى نػٍ ل الدُّ وى حى  نٍ  مى ىلى إً  رٍ ظي انٍ كى 

 نً فٍ كى  اؿٍ وى نً طٍ قي الٍ رً  يٍ غى بً اىى  نٍ اٛتىً رى لٍ ىى   اهى عً مى  جٍ أىبً ايى نػٍ دي  دٍ وى حى نٍ مى  ىلى إً  رٍ ظي انٍ كى 
/َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ ///َ  /َ/َ//َ /َ//َ /َ/َ//َ /َ/َ 

 فٍعلن مستفعلن ًعلناف مستفعلن  فًعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
 مقطوع صحيح صحيح صحيح  ٥تبونة صحيح صحيح صحيح

حذؼ عركضو ٥تبونة كضربو ٥تبوف. أما زحافو ا٠تنب ىو  يف ىذا الشعر
. أما علتو القطع (اهى عً مى ) فعلن َتصيفالثاٍل الساكن من التفعيلة، كيدخل يف فاعلن 

كيدخل يف فاعلن فيصَت فاعٍل  ،كىو حذؼ ساكن الوتد آّموع كاسكاف ما قبلو
 .(نً فٍ كى ) كحيوؿ إىل فٍعلن

 
 :"باب ذكر قصة عيسى بن مريم كقصة أمو عليهما السالـالشعر في " .ِٔ

  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن

 ُّْالشعر  : ٖتليلُُٓاٞتدكؿ 
ا اءى أىٍدٌلى اٞتًٍذًٍع ًمٍن غىٍَتً ىيزّْىى لىٍو شى نى   كى بىبٍ تٍ جى ٍيءو لىوي سى لىًكٍن كيلَّ شى  وي كى

ا لىٍو شى ا ًعًمنػٍغىيٍ  ءى أىٍدنػىٍلًجذٍ  كى نى   رًىيزّْىى لىًكٍن كي  وي تٍ جى ٍيءو ؿ  لٍ كى بىبٍ  شى  لىوي سى
//َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ  //َ/ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ 

 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن
 مقبوض مقبوض صحيح مقبوض  مقبوضة صحيح صحيح صحيح

ىو القبض عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  يف ىذا الشعر
 (،جىنىٍتوي، لشىٍيءو ) كيدخل يف فعولن فصار فعوؿ حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة

 ، كال يدخل العلة فيو.(سىبىبٍ  ًرىيزّْىىا، لىوي ) كيف مفاعيلن فصار مفاعلن
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 :"باب ذكر نزكؿ المائدة لعيسى عليو السالـالشعر في " .ِٕ
  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
 ُّٓالشعر  : ٖتليلُِٓاٞتدكؿ 
ا مىشىى اهًنىا مىٍقعىدن لىٍو قػىرَّبػيٍوا ًمٍن حى م  كى ا اٍلبىكى يػىٍنًطقي ًمٍن ًذٍكرىل مداًقنػيهى  كى

لىٍو قػىرٍ  ا كى ى هًنىا مىقٍ  رىبػيٍواًمٍنحى ا مىشى يػىٍنطً   عىدن مهى نػي  مداًؽ  قيًمٍنذًٍكرىل كى  ٍلبىكى
//َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ  //َ/ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ 

 مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعوؿ  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن
 مقبوض مقبوض صحيح مقبوض  مقبوضة صحيح صحيح صحيح

القبض ىو عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  يف ىذا الشعر
 (،كىيػىٍنًط، مداًؽ ) كيدخل يف فعولن فصار فعوؿ حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة

 ، كال يدخل العلة فيو.(اٍلبىكىم عىدنامىشىى، نػيهىا) كيف مفاعيلن فصار مفاعلن
 

  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن # مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن

 ُّٔالشعر  : ٖتليلُّٓاٞتدكؿ 
لىٍو  اكى لّْيىٍت يػىٍومنا عىلىى أىٍكًمًو غىدن عي الصُّم  جى مىٍن رىاككقها يىٍسمى رنا كى  بىًصيػٍ

لٍ  لىٍو جى ا عىلىى أىؾٍ  ًليىٍت يػىٍومنا كى رنا  ًمًو غىدن مىٍن رىاكك بىًصيػٍ  مىعي الصُّمٌ  قها يىسٍ  كى
//َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ  //َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ/َ/َ 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن
 صحيح صحيح صحيح صحيح  مقبوضة صحيح صحيح صحيح

القبض ىو عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  يف ىذا الشعر
، (ًمًهغىدنا) صار مفاعلنكيدخل يف مفاعيلن ف حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة

 كال يدخل العلة فيو.
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  كأجزاؤه:، خفيفالبحر الىذا الشعر من 
 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن #  فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن

 ُّٕالشعر  : ٖتليلُْٓاٞتدكؿ 
 هي وٍ بػي أى  لوى اإٍلً  فَّ ا إً وٍ الي قى  ثي يٍ حٌ   لارى صى النَّ  ٍُتى ح بػى يٍ سً مى لٍ ا لً بن جى عى 

 هي وٍ بػي أى ق  ؿاإٍلً  فَّ إً  اوٍ الي قى  ثي يٍ حٌ   لارى صى النَّ  فى  ح يبىٍ يٍ سً مى  لٍ ا لً بن جى عى 
///َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ  /َ//َ/َ /َ/َ//َ ///َ/َ 

 فعبلتن مستفع لن فاعبلتن  فاعبلتن مفاعلن فعبلتن
 ٥تبوف صحيح صحيح  ةصحيح ٥تبوف ٥تبوف

ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو بوفكضربو ٥ت ةعركضو صحيح يف ىذا الشعر
 إىل مفاعلن حوؿفيصَت متفعلن فيمن التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن الثاٍل الساكن 

 . كليس فيو العلة.(عىجىبناًلٍل، ىأىبػيٍوهي ) ، كيدخل يف فاعبلتن تصَت فعبلتن(يٍ بى حيٍ سً مى )
 

  كأجزاؤه:، خفيفالبحر الىذا الشعر من 
 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن #  فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن

 ُّٖالشعر  : ٖتليلُٓٓاٞتدكؿ 
 هي وٍ بػي أى  افى كى   نى يٍ أى  بً لٍ الصُّ  ةي اعى سى   مٍ رً دٍ أى  تي نٍ كي   ًٍتٍ تى يٍ لى كى  مٍ رً عٍ شً  تى يٍ لى 

 هي وٍ بػي أى  فى  اكى نى يػٍ أىبً  لٍ الصُّ  ةي اعى سى   مٍ رً دٍ أىتي نٍ كي  ًٍتٍ تى يٍ لى كى  مٍ رً عٍ شً تى يٍ لى 
/َ//َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ  /َ//َ/َ //َ//َ ///َ/َ 

 فعبلتن مفاعلن فاعبلتن  فاعبلتن مفاعلن فاعبلتن
 ٥تبوف ٥تبوف صحيح  ةصحيح ٥تبوف صحيح

ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو بوفكضربو ٥ت ةعركضو صحيح يف ىذا الشعر
 حوؿ إىل مفاعلنفيصَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن الثاٍل الساكن 

نىكىا)  . كليس فيو العلة.(هي وٍ بػي أى نى ) ، كيدخل يف فاعبلتن تصَت فعبلتن(كىلىٍيتىًنٍي، بًأىيػٍ
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  كأجزاؤه:، خفيفالبحر الىذا الشعر من 
 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن #  فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن

 ُّٗالشعر  : ٖتليلُٔٓاٞتدكؿ 
 هي وٍ بػي ضى أغٍ  ـٍ أى  هي ضوٍ رٍ أى  مٍ اىي رى تػى أى   مادً عى اأٍلى ٍُتي ىً رى  وي ني ى ابػٍ لَّ خى  يَّ حى 

 هي وٍ بػي ضى أغٍ  ـٍ أى  هي ضوٍ رٍ أى  مٍ اىي رى تػى أى   مادً عى اأٍلى في  يٍ ىً رى  وي ني  بٍ لَّ خى  يَّ حى 
/َ//َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ  ///َ/َ /َ/َ//َ /َ//َ/َ 

 فاعبلتن مستفع لن فعبلتن  فاعبلتن مفاعلن فاعبلتن
 صحيح صحيح بوف٥ت  ةصحيح ٥تبوف صحيح

ا٠تنب كىو . أما زحافو صحيحكضربو  ةعركضو صحيح يف ىذا الشعر
حوؿ إىل فيصَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن حذؼ الثاٍل الساكن 

 . كليس فيو العلة.(مٍ اىي رى تػى أى ) ، كيدخل يف فاعبلتن تصَت فعبلتن(يٍ ىً رى هي نػي ) مفاعلن
 

  كأجزاؤه:، خفيفالبحر الىذا الشعر من 
 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن #  فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن

 َُْالشعر  : ٖتليلُٕٓاٞتدكؿ 
 هي وٍ بػي سى نى  دو الً كى  مّْ  أى ىلى إً كى   لارى صى النَّ  ٍُتى بػى  حً يٍ سً مى لٍ لً  يبٍ جى عى 

 هي وٍ بػي سى نى  دو الً كى ًم  مٍ  أى ىلى إً كى   لارى صى النَّ  فى  يبىٍ  حً يٍ سً مى  لٍ لً  يبٍ جى عى 
///َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ  ///َ/َ //َ//َ ///َ/َ 

 فعبلتن مفاعلن فعبلتن  فاعبلتن مفاعلن فعبلتن
 ٥تبوف ٥تبوف ٥تبوف  ةصحيح ٥تبوف ٥تبوف

ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو بوفكضربو ٥ت ةعركضو صحيح يف ىذا الشعر
 حوؿ إىل مفاعلنفيصَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن الثاٍل الساكن 

أىٍم، نىسىبػيٍوهي ) ، كيدخل يف فاعبلتن تصَت فعبلتن(دو الً وى ، يً يٍ بى حً يٍ سً مى ) . (عىجىبًٍيًلٍل، كىًإالى
 كليس فيو العلة.
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  كأجزاؤه:، خفيفالالبحر ىذا الشعر من 
 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن #  فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن

 ُُْالشعر  : ٖتليلُٖٓاٞتدكؿ 
 هي وٍ بػي لى صى  وً لً تٍ قػى  دى عٍ بػى  مٍ هي نػَّ إً    واالي قى كى  دً وٍ هي يػى  الٍ ىلن إً  هي وٍ مي لى سٍ أى 

 هي وٍ بػي لى صى  وً لً تٍ قػى  دى  عٍ بى  مٍ هي نػَّ إً   واالي قى كى  دً  وٍ هي يػى  الٍ ىلن إً  هي وٍ مي لى سٍ أى 
/َ//َ/ //َ//َ ///َ/َ  /َ//َ/َ //َ//َ ///َ/َ 

 فعبلتن مفاعلن فاعبلتن  فعبلتن مفاعلن فاعبلت
 ٥تبوف ٥تبوف صحيح  ٥تبونة ٥تبوف مكفوؼ

كالكف.  ا٠تنب. أما زحافو صحيحكضربو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
صَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن ىو حذؼ الثاٍل الساكن  فا٠تنب

 ، كيدخل يف فاعبلتن تصَت فعبلتن(اٍليػىهيٍو، دىقػىٍتًلوً  إًلنى) حوؿ إىل مفاعلنفي
كالكف ىو حذؼ السابع الساكن من آخر التفعيلة، مثالو  .(هي وٍ بػي لى ، صى واالي قى كى دً )

 كليس فيو العلة. (،هي وٍ مي لى سٍ أى فاعبلتن فيصَت فاعبلت )
 

  كأجزاؤه:، خفيفالبحر الىذا الشعر من 
 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن #  فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن

 ُِْالشعر  : ٖتليلُٗٓاٞتدكؿ 
 هي وٍ بػي سى ا نى مى  نى يٍ أىا فى حن يٍ حً صى كى   اقِّ حى  فى وٍ لي وٍ قي ا يػى مى  افى ا كى ذى إً كى 

 هي وٍ بػي سى نى  امى نى يػٍ أىفى  احن يٍ حً صى كى   اقِّ ٨تىى وٍ لي  وٍ قي ايػى منىى  اا كى ذى إً كى 
///َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ  ///َ/َ //َ//َ ///َ/َ 

 فعبلتن مفاعلن فعبلتن  فاعبلتن مفاعلن فعبلتن
 بوف٥ت ٥تبوف بوف٥ت  ةصحيح ٥تبوف بوف٥ت

ا٠تنب كىو حذؼ بوف. أما زحافو ٥تكضربو  ةعركضو صحيح يف ىذا الشعر
 حوؿ إىل مفاعلنفيصَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن الثاٍل الساكن 
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. (هي وٍ بػي سى نى ، احن يٍ حً صى كى ، ااكى ذى إً كى ) ، كيدخل يف فاعبلتن تصَت فعبلتن(امى نى يػٍ أى فى ، وٍ قي ايػى مى نى )
 كليس فيو العلة.

 
  كأجزاؤه:، خفيفالبحر الىذا الشعر من 

 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن #  فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن
 ُّْالشعر  : ٖتليلَُٔاٞتدكؿ 

 هي وٍ بػي ذَّ عى  مٍ هي نػَّ ألى مٍ ىي كٍ دي اٍٛتى فى    مٍ اىي ذى أىا بً ين اضً رى  افى كى   نٍ ئً لى فػى 
 هي وٍ بػي ذَّ عى  مٍ هي نػَّ ألى مٍ ىي كٍ دي اٍٛتى فى   مٍ اىي ذى أىبً  اين اضً رى  فى  اكى   نٍ ئً لى فػى 

///َ/َ //َ//َ ///َ/َ  /َ//َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ 
 فاعبلتن مفاعلن فاعبلتن  فعبلتن مفاعلن فعبلتن

 صحيح ٥تبوف صحيح  ٥تبونة ٥تبوف بوف٥ت
ا٠تنب كىو حذؼ . أما زحافو صحيحكضربو  ٥تبونةعركضو  الشعريف ىذا 

 حوؿ إىل مفاعلنفيصَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن الثاٍل الساكن 
. كليس فيو (فػىلىئًٍنكىا، بًأىذىاىيمٍ ) ، كيدخل يف فاعبلتن تصَت فعبلتن(مٍ هي نػَّ أًلى ، اين اضً رى نػى )

 العلة.
 

  كأجزاؤه:، خفيفالبحر الىذا الشعر من 
 فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن #  فاعبلتن لن مستفع فاعبلتن

 ُْْالشعر  : ٖتليلُُٔاٞتدكؿ 
 هي وٍ بػي لى غى  مٍ هي نػَّ ألى مٍ ىي كٍ دي بي اعٍ كى    هي وٍ كي رى اتػٍ ا فى طن اخً سى  افى كى   نٍ ئً لى كى 

 هي وٍ بػي لى غى  مٍ هي نػَّ ألى مٍ ىي كٍ دي بي اعٍ كى   هي وٍ كي رى اتػٍ فى  اطن اخً سى  فى  اكى   نٍ ئً لى كى 
///َ/َ //َ//َ /َ//َ/َ  /َ//َ/َ //َ//َ ///َ/َ 

 فعبلتن مفاعلن فاعبلتن  فاعبلتن مفاعلن فعبلتن
 بوف٥ت ٥تبوف صحيح  ةصحيح ٥تبوف بوف٥ت
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ا٠تنب كىو حذؼ بوف. أما زحافو ٥تكضربو  ٥تبونةعركضو  يف ىذا الشعر
 إىل مفاعلنحوؿ فيصَت متفعلن يمن التفعيلة، كيدخل يف مستفع لن الثاٍل الساكن 

. كليس فيو (هي وٍ بػي لى غى  ،اكى نٍ ئً لى كى ) ، كيدخل يف فاعبلتن تصَت فعبلتن(مٍ هي نػَّ أًلى ، اطن اخً سى نى )
 العلة.

 
  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #    مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت
 ُْٓالشعر  : ٖتليلُِٔاٞتدكؿ 

 وي لى ا اإٍلً ذى ا ىى مى فى  مٌ دً وٍ هي يػى   دو بٍ عى  لً عٍ فً بً  وي لى اإٍلً  اتى ا مى ذى إً 
 وي لى إً  ا اؿٍ ذى ا ىى مى فى  مٌ دً وٍ هي يػى   دو بٍ عى  ؿً  عٍ فً بً  وي لى إً  اؿٍ  اتى ا مى ذى إً 

//َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ 
 فعولن مفاعيلن مفاعيلن  فعولن مفاعلَت مفاعيلن
 مقطوؼ معصوب معصوب  مقطوفة صحيح معصوب

العصب. . أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  ىذا الشعريف 
فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت 

اسقاط  . كأما علتو القطف كىو(ؿذى اىى مى فى ، مٌ دً وٍ هي يػى ، لٍ اتى امى ذى إً ) كٖتوؿ إىل مفاعيلن
 مفاعٍل كٖتوؿ إىل فعولن السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت

 .(وي لى ، إً دو بٍ عى لً )
 

  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #    مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ُْٔالشعر  : ٖتليلُّٔاٞتدكؿ 
 اهي عى دى  نٍ مى لً  بي يٍ جً تى سٍ يى  عو يٍ ٝتىً    وو لى  إً بلى بً  دي وٍ جي وي الٍ  يى قً بى  لٍ ىى كى 

 اهي عى دى  نٍ مى لً  بي يٍ ٕتىً  سٍ يى  عو يٍ ٝتىً   وو لى إً  بلى بً  دي وٍ جي كي  اؿٍ  يى قً بى  لٍ ىى كى 
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//َ///َ //َ///َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ///َ //َ/َ 
 فعولن مفاعلَت مفاعيلن  فعولن مفاعلَت مفاعلَت
 مقطوؼ صحيح معصوب  مقطوفة صحيح صحيح

العصب. . أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت 

اسقاط السبب ا٠تفيف  . كأما علتو القطف كىو(سٍ يى عو يٍ مً سى ) كٖتوؿ إىل مفاعيلن
 .(اهي عى دى ، وو لى إً ) كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كٖتوؿ إىل فعولن

 
  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #    مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت
 ُْٕالشعر  : ٖتليلُْٔاٞتدكؿ 

 اهي وى حى  نٍ مى كى  دى وٍ جي وي الٍ  ظى فً حى  نٍ مى كى   ته يّْ مى  وى ىٍ كى  ةى يَّ ربىً الٍ  ؽى زى رى  نٍ مى كى 
 اهي وى حى  نٍ مى كى  دى وٍ جي كي  اؿٍ  ظى فً حى  نٍ مى كى   ته يّْ مى  كى  هٍ كى  ةى يَّ رً بى  اؿٍ  ؽى زى رى  نٍ مى كى 

//َ///َ //َ///َ //َ//َ  //َ///َ //َ///َ //َ/َ 
 فعولن مفاعلَت مفاعلَت  لنعافم مفاعلَت مفاعلَت
 مقطوؼ صحيح صحيح  معقولة صحيح صحيح

. كالعقل العصب. أما زحافو مقطوؼكضربو  عقولةمعركضو  يف ىذا الشعر
فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت 

كالعقل ىو حذؼ ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف كٖتوؿ إىل مفاعيلن. 
اسقاط  كأما علتو القطف كىو(. ته يّْ مى كى مفاعَت كحيوؿ إىل مفاعلن ) مفاعلَت فيصَت

 مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كٖتوؿ إىل فعولنالسبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو 
 .(اهي وى حى )
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  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #    مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ُْٖالشعر  : ٖتليلُٓٔاٞتدكؿ 
  ادى عى  وى ىي  لٍ ىى كى 

ى
 اهي وى سً  هي الَّ وى تػى  ـٍ ا أى ٢تين إً   ايِّ حى  اءى شى  اَّ ١ت

ى  دى  اعى  وى ىي  لٍ ىى كى 
 اهي وى سً  هي الَّ وى تػى  ـٍ ا أى ٢تين إً   ايِّ حى  ءى  اشى  اَّ ١ت

//َ///َ //َ/َ/َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ 
 فعولن مفاعيلن مفاعيلن  فعولن مفاعيلن مفاعلَت
 مقطوؼ معصوب معصوب  مقطوفة معصوب صحيح

العصب. . أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت فالعصب تسكُت 

هي ) كٖتوؿ إىل مفاعيلن ، تػىوىالَّ ـٍ اسقاط  . كأما علتو القطف كىو(دىلمىاَّشىا، إًليهناأى
 السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كٖتوؿ إىل فعولن

 .(ءىحىيِّا، ًسوىاهي )
 

  كأجزاؤه:، وافرالالبحر ىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #    مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 ُْٗالشعر  : ٖتليلُٔٔاٞتدكؿ 
 اهي بى ى أى ضى رٍ أى  ـٍ أى  رٍبً قى  الٍ ٌتى كٍ سي كى   ادن مٍ عى  بى لٍ الصُّ  حى يٍ سً مى الٍ  يى ضً رى  لٍ ىى كى 

 اهي بى أى  ىضى رٍ أى  ـٍ أى  رً  بٍ قى  الٍ ٌتى كٍ سي كى   ادن مٍ عى  بى  لٍ الصُّ  حى يٍ سً مى  اؿٍ  يى ضً رى  لٍ ىى كى 
//َ///َ //َ/َ/َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ 

 فعولن مفاعيلن مفاعيلن  فعولن مفاعيلن مفاعلَت
 مقطوؼ معصوب معصوب  مقطوفة معصوب صحيح

العصب. . أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت 
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. كأما علتو القطف (اٍلقىٍب، رًأىٍمأىٍرضىى مىًسٍيحىصٍُّل، كىسيٍكنىى) كٖتوؿ إىل مفاعيلن
اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كٖتوؿ إىل  كىو

 .(أىبىاهي  بػىعىٍمدنا،) فعولن
 

  كأجزاؤه:، وافرالبحر الىذا الشعر من 
 مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت #    مفاعلَت مفاعلَت مفاعلَت

 َُٓالشعر  : ٖتليلُٕٔاٞتدكؿ 
 اهي رى تػى ا افػٍ ٦تَّ  بٍ تي يػى  كٍ أى  بٍ اكً جييى   اابن وى ا جى نى لٍ ا قػي مى لً  مٍ هى فٍ يػى  نٍ مى فى 

 اهي رى تػى  ا اؼٍ ٦تَّ  بٍ تي يػى  كٍ أى  بٍ اكً جييى   اابن وى جى  انى لٍ ا قػي مى لً  مٍ هى فٍ يػى  نٍ مى فى 
//َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ  //َ/َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ 

 فعولن مفاعيلن مفاعيلن  فعولن مفاعيلن مفاعيلن
 مقطوؼ معصوب معصوب  مقطوفة معصوب معصوب

العصب. . أما زحافو مقطوؼكضربو  مقطوفةعركضو  يف ىذا الشعر
التفعيلة، كيدخل يف مفاعلىَت فيصَت مفاعٍلَت فالعصب تسكُت ا٠تامس ا١تتحرؾ من 

يػىٍفهىٍم، ًلمىاقػيٍلنىا، ييجىاكًٍبأىٍك، يػىتيبٍ ) كٖتوؿ إىل مفاعيلن . كأما علتو القطف (ًممَّاؼٍ  فىمىنػٍ
اسقاط السبب ا٠تفيف كاسكاف ما قبلو ٨تو مفاعلَت فيصَت مفاعٍل كٖتوؿ إىل  كىو

 .(جىوىابنا، تػىرىاهي ) فعولن
 

 :"ذكر نزكؿ عيسى عليو السالـ إلى األرضباب الشعر في " .ِٖ
  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن  #  مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
 ُُٓالشعر  : ٖتليلُٖٔاٞتدكؿ 

ا اًدٍيثى فىٍضلىهى اعىٍت أىحى ةو   مىًديٍػنىتيوي شى ارىٍت ًّٔىا الرٍُّكبىاف يف كيلّْ بػىٍلدى سى  كى
اعىتٍ  مىًدٍينى  اًدمٍ  تيوي شى ا أىحى ارىتٍ   ثى فىٍضلىهى سى ةو  ف يف كيلٍ  ًّٔىا الرٍُّكبىا كى  ًؿ بػىٍلدى
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//َ/ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ  //َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ 
 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوؿ

 مقبوض صحيح صحيح صحيح  مقبوضة صحيح صحيح مقبوض
القبض ىو عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  ىذا الشعريف 

كيف  (،مىًدٍينى ) كيدخل يف فعولن فيصَت فعوؿ حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة
 ، كال يدخل العلة فيو. (لًبػىٍلدىةو ، ثػىفىٍضلىهىا) مفاعيلن فيصَت مفاعلن

 
  كأجزاؤه:، طويلالبحر الىذا الشعر من 

 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن  #  مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
 ُِٓالشعر  : ٖتليلُٗٔاٞتدكؿ 
ا اًكني أىٍرًضهى ا رىكَّعى الدَّجَّاؿي سى بىكَّةى   فىمى ا كى  كىالى مىاتى ًبالطَّاعيٍوًف ًفيػٍهى

ا اؾً  كىعى الدَّجَّا رىكٍ فىمى ا ليسى ا تىًبالطَّاعيوٍ  كىالى مىا  في أىٍرًضهى بىكَّةى  ًف ًفيػٍهى  كى
//َ/َ //َ/َ/َ //َ/ //َ//َ  //َ/َ //َ/َ/َ //َ/َ //َ//َ 

 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعوؿ مفاعيلن فعولن
 مقبوض صحيح صحيح صحيح  مقبوضة مقبوض صحيح صحيح

القبض ىو عركضو مقبوضة كضربو مقبوض. أما زحافو  يف ىذا الشعر
كيف  (،ليسىاؾً ) فعولن فيصَت فعوؿكيدخل يف  حذؼ ا٠تامس الساكن من التفعيلة

 ، كال يدخل العلة فيو.(نيأىٍرًضهىا، كىبىكَّةى ) فيصَت مفاعلن مفاعيلن
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 الباب الرابع
 الخالصة كاإلقتراحات

 
 الخالصة . أ

 يف الزىور بدائع كتاب يف األشعاربناء على نتائج البحث الىت تتم ٖتليلو يف 
من خبلؿ علم العركض،  اٟتنفي إياس بن أٛتد بن ٤تمد للشيخالدىور  كقائع

 فتخلص الباحثة كما يلي:
 للشيخ الدىور كقائع يف الزىور بدائع كتاب يف األشعارالبحور ا١تستخدمة يف  -ُ

متنوعة، كىي البحر الطويل، كالبحر البسيط،  اٟتنفي إياس بن أٛتد بن ٤تمد
كالبحر الوافر، كالبحر الكامل، كالبحر الرجز، كالبحر الرمل، كالبحر السريع، 

 كالبحر ا٠تفيف، كالبحر ا١تتقارب. 
 بن ٤تمد للشيخ الدىور كقائع يف الزىور بدائع كتاب يفكزحافاتو ا١تستخدمة  -ِ

ىي اإلضمار، كا٠تنب، كالوقص، كالعقل، كالطي،  اٟتنفي إياس بن أٛتد
كالعصب، كالكف، كا٠تبل، كالشكل، كا٠تزؿ. كأما عللو ىي اٟتذؼ كالقطف 

 كالقطع كالتشعيث كالصلم كالكشف كالوقف كاألبًت.
 
 اإلقتراحات . ب

 كقائع يف الزىور بدائع كتاب يف األشعارينبغي للباحثُت اآلخرين أف حيلل  -ُ
بدراسة أخرل من النظريات  اٟتنفي إياس بن أٛتد بن ٤تمد للشيخ الدىور

اللغوية كاألدبية سول نظرية علم العركض. ديكن باكماؿ نظرية علم القافية أك 
 نظرية األسلوبية أك الببلغية أك غَت ذلك.

ينبغي للباحثُت اآلخرين أف يوسع البحوث العركضية كالقوافية باستخداـ  -ِ
 ا١توضوع اآلخر.
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أكوتوبري  04ولدت يف جرسيك  اتريخ  ،أين هارداينيت التمامي
م . خترجت من املدرسة اإلبتدائية مفتاح العلوم يف  1997

م.  مث التحقت ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية  2010جرسيك سنة 
م.  2013موالان مالك إبراهيم يف جرسيك وخترجت يف السنة 

دراسة يف معهد منبع املعارف وهجرت إىل جومبانج الستمرار ال
حواىل ثالث سنوات. مث التحقت جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

حىت حتصل على درجة  يف قسم اللغة العربية وأدهبا حيث تسكن يف املعهد العايل ماالنج
 .  م 2020البكالوريوس سنة 

 

 


