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 االستهالل
 

 هِ لِ ثْ ا دبِِ نَ ئ ْ جِ وْ لَ وَ  ِّبْ رَ  اتُ مَ لِ كَ   دَ فَ ن ْ ت َ  نْ اَ  لَ بْ ق َ  رُ حْ بَ الْ  دَ فِ نَ لَ  ِّبْ رَ  اتِ مَ لِ كَ ا لِ ادً دَ مِ  رُ حْ بَ الْ  انَ كَ   وْ لَ  لْ قُ 
 (ٜٓٔ)الكهف: ادً دَ مَ 

Katakanlah “ kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat- 

kalimat tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-

kalimat tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)” (QS. 

Al-Kahfi: 109). 
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 اإلهداء
 أهدى هذا البحث اجلامعي إىل:

احملبوبة "ميمونة" . رّب اغفر ذلما وارمحهما كما أِب احملبوب " مزين"، وأمي  -ٔ

 وحفظهما حتت رمحتك. ربّياين صغَتا

 .سيت عائشة و نور اخلامتة و سيت رقيةأخوايت الكبَتة األعزاء،  -ٕ

 ، فاطمة الزهرة.بوبةأخيت الصغَتة احمل -ٖ

خصوصا إىل الشيخ عبد الغفور شفع الدين و وأستاذيت   ستذيأمجيع  -ٗ

 افظالشيح أمحد حسُت احل

و يف قسم اللغة العربية وأدهبا صديق وصدقيت خصوصا يف معهد نور الفرقان  -٘

 ، جزاكم اهلل خَت اجلزاء ويساعدونٍت ويدعمونٍت دائًما يدعونٍتالذين 
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 توطئة
وعلى اله  الصالة والسالم غلى أشرف األنبياء وادلرسلُت احلمد هلل رب العادلُت،

عبد  ورسوله  ا وحد  الشريك له، وأشهد أن زلمد. أشهد أن الإله إال اهللوصحبه أمجعُت

 ال نيب بعد . أما بعد

ية الصبيان على امتام كتابة هذا البحث بالعنوان " نظم تربىل اهلل تشكر الباحثة إ

الستيفاء شروط  حبيب اهلل بن رائيس إبراهيم )دراسة حتليلية عروضية(زلمد للفاضل 

الوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلختبار النهائي للحصول على درجة البك

 اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج.

 معنوية مسامهات وقدمت وتوجهت ساعدت اليت األشخاص لبعض تشكرالباحثة

 :إىل خصوصا. العلمى البحث ذلذا عملية يف ومادية

ة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية مدير جامع األستاذ الدكتور عبد احلارس -ٔ

 احلكومية مالنج.

 .الدكتور شافية، عميدة كلية العلوم اإلنسانية -ٕ

 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.  الدكتور حليمي،  -ٖ

 قسم اللغة العربية وأدهبا. عارف مصطفى ادلاجستَت، سكرتَت  -ٗ

 األستاذ زواوي الذي قد وفق ذلذا البحث. -٘



 
 

 ح 
 

 ، بصفة مشرف يف تأليف هذا البحث.جستَتادلا متيم اهللاألستاذ  -ٙ

 ادلنجية، بصفة ويل األكادمي.األستاذة معرفة  -ٚ

 علم العروض درسماحلاج مرزوقي مستمر ادلاجستَت،  -ٛ

واألساتذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا، جزاكم اهلل خَتا على  مجيع األساتيذ -ٜ

 مجيع العلوم.

 مجيع الزمالء يف قسم اللغة العربية وأدهبا. -ٓٔ
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 مستخلص البحث
زلمد حبيب اهلل بن نظم تربية الصبيان للفاضل . ٖٚٚٓٓٔٙٔسنية. 

رائيس إبراهيم )دراسة حتليلية عروضية(. البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإليالمية احلكومية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية 

  ماالنج.

 يستَتمتيم اهلل ادلاج:    المشرف

 روض، قافيةنظم، شعر، ع : الكلمات المفتاحية

 أمامقيدان بوزن وقافية.  أهنما أي ،القددية  العرِب الشعر شكله يشبه علمي عمل هو نظام
نظم  هو القوايف و علم العروض تستخدم اليت النظم أحد .عروضال علم فهي والقوفية الوزان دراسة

 .إبراهيم سيئرا بن اهلل حبيب حملمد تربية الصبيان

 هو هذا النوع من البحث كيفى وصفي. مصدر البيانات األساسي الذي تستخدم الباحثة
طريقة مجع البيانات ادلستخدمة هي طريقة  .إبراهيم يسئرا بن اهلل حبيب حملمدنظم تربية الصبيان 

( ٔ: وبحث هال هذ  أهدافعروض.  علم باستخدام نظم حتليل على ةالباحث ركز. والكتابة قراءةال
 التغيَتات عرفةدل( ٕ. نظم تربية الصبيان يف ادلوجودة للوالع اتفاوالزح فيةاوالق نالوز  شكل دلعرفة
  .نظم تربية الصبيان يف حدثت اليت

 بحرال هونظم تربية الصبيان  يف البحور ادلستخدمة ( ٔهي كمايلي: ) البحث هذا نتيجة
خنب وزحاف الطي ربية الصبيان هي زحاف الزحافات والعلل ادلوجودة يف نظم ت( ٕ) .زرجال

الروي حرف القافية ادلستخدمة هي الروي ادلطلق و الوصل و ( ٖ. )وزحاف اخلبل والعلة القطع
 ادلقيد.
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ABSTRAK 

Sunniyah, 16310077. Nadhom Analysis in the classic book under tittle 

"Tarbiyatus Shibyan" by Muhammad Habibullah bin Rais Ibrahim (Arudl Science 

Study). THESIS. Arabic Language and Literature Departement, Faculty of Humanity. 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor  : Tamimullah. M. Pd 

Keywords : Nadzam, arabic poem, arudl, qofiyah 

Nadzam (النظم) is a scientific work whose shape is similar to classical Arabic 

poetry, namely that they are both tied to wazan and qofiyah. As for the study of wazan 

and qofiyah is the science of arudl.  Tarbiyatus sibyan by Muhammad Habibullah bin 

Rais Ibrahim is the one of nadham tha can bet used with principles of arudl and qofiyah. 

This research methods used was descriptive qualitative research. The primary 

data source used by the researcher was nadzam Tarbiyatus Sibyan by Muhammad 

Habibullah bin Rais Ibrahim. The data collection techniques used were reading and 

writing. Researchers focused on analysis nadzam by using arudl science. The objectives 

of this study were: 1) to determine the forms of wazan, qofiyah, zihaf and 'illat contained 

in the Tarbiyatus Sibyan nadzam. 2) to determine the changes that have occurred in the 

Tarbiyatus Sibyan nadzam. 

The results of this research are: 1) bahr used by Muhammad Habibullah bin Rais 

Ibrahim in Tarbiyatus Sibyan's nadzam is bahr rajaz. 2) zihaf and 'illat contained in 

Tarbiyatus Sibyan's nadzam are zihaf khabn, zihaf thayy, zihaf khabl, illat qath'. 3) the 

qofiyah letters used are rawiy muthlaq and washl and rawiy muqayyad. 
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 Nadzam merupakan suatu karya ilmiah yang bentuknya memiliki kesamaan 

dengan syair Arab klasik yaitu keduanya  sama-sama terikat dengan wazan dan qofiyah. 

Adapun ilmu yang mempelajari tentang wazan dan qofiyah adalah ilmu arudl. Salah satu 

nadzam yang menggunakan kaidah ilmu arudl dan qowafi adalah nadzam Tarbiyatus 

Sibyan oleh Muhammad Habibullah bin Rais Ibrahim.  

 penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 

primer yang digunakan peneliti adalah nadzam Tarbiyatus Sibyan oleh Muhammad 

Habibullah bin Rais Ibrahim.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik baca dan catat. Peneliti memfokuskan pada anailsis nadzam dengan 

menggunakan ilmu arudl. Tujuan penelitian ini  adalah: 1) untuk mengetahui bentuk 

wazan, qofiyah, zihaf dan ‘illat yang terdapat dalam nadzam Tarbiyatus Sibyan . 2) untuk 

mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada nadzam Tarbiyatus Sibyan.  

 Adapun hasil dari peneltian ini adalah: 1)  bahr yang digunakan Muhammad 

Habibullah bin Rais Ibrahim dalam  nadzam Tarbiyatus Sibyan adalah bahr rajaz. 2) zihaf 

dan ‘illat yang terdapat dalam nadzam Tarbiyatus Sibyan adalah zihaf khabn, zihaf thayy, 

zihaf khabl, illat qath’. 3) huruf qofiyah yang digunakan adalah rawiy muthlaq dan washl 

dan rawiy muqayyad. 
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 
 اللغة .ادلعٌت يف وغنية مجيلة كلمات يستخدم اليت األدبية األعمال نوع من حدأ الشعر

. ثري معٌتله  لكن  وجزة،ادل اللغة  يستخدم الشعر. ةاليومي اللغة مع سلتلف الشعر يف ادلستخدمة

 .والتفامهات تفسَتاتال من العديد على حتتوي اليت الداللة الكلمات هي ادلستخدمة الكلماتو 

هل علم العروض أن الشعر هو كالم يقصد به أ، رأى الرأي  اختالف كان الشعر تعريف يف

مزية وسلتلف من الشعر األخرى.  له  ولذالك الشعر العرِب ،(ٛ، ص. ٖٕٔٓأرحام، الوزن والقافية )

ية من الوجدان و األفكار تعبَت اخليايل بشكل الوزن وحيتوى على ادلعٌت مجالالرأى ستدمنج الشعر هو 

الية بالوزن، يشعر هو واحد من أعمال األدبية اخلالن أج من هذ التعريف ا ستنتاروح البشري، الو 

. مع مرور الوقت، كان ةفليس كل شيئ من الوزن والقوايف أن يقال بالشعر إذا مل يكن فيه قوة اخليالي

، افيةأن الشعر الجيب ان يكون وزنا وق َتا تدرجييا. رأى بعض اجملموعاتتغَت تغشكل شعر عرِب 

)امحد طه،  عشر التاسع القرن أوائل يف الشعر هذا للشاعر. ظهر التعبَت حرية يفًتضون أهنما دينع

 .(ٜٗ-٘ٗ، ص. ٖٕٓٓ

وقافية )تاتا امحد  اشعر يعٍت الكالم يقصد به وزنلوأهل العروض يساوي تعريف النظم با 
الشعر والنظم كان مساوة دبعٌت أهنما مقيدان بوزن وقافية.  (.  يف العام بُتٓ٘، ص. ٖٕٔٓطه، 
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 نظام فإن ، وخيالية مجيلة لغة يستخدم إيصاله يف الشعر كان إذا. سلتلفة خصائص همالكن، لكلي
. يف اإلسالم، عادة يستخدم هبدف تسهيل قارئ يف الفهم وحفظه علمية لغة يستخدم توصيله يف

 حيد، وعلم النحو وغَتهم. ويد و علم التوالنظم لوسائل التعليم كعلم التج
ان يتعلم علم العروض أّوال، ألن يف علم  فوجبن وقافية وز م والشعر جيب أن يربطا بالنظ 
دل علي األوزان قافية يف الشعر و النظم. علم العروض مصطلح يالوزن و العن الصيغة التعلم العروض 

صحيح أوزان الشعر العرِب وفسادها وما يعًتيها  . علم العروض هو صناعة يعرف هباالعربية القددية
(. تعريف القافية اصطالحا عند امام خليل ومجهور ٜٔ ، ص.ٕٗٓٓمن زحافات وعلل )زلمد، 

، ص. ٕٗٓٓهي ما بُت آخر ساكنُت يف البيت مع ادلتحرك الذي قبل الساكن األول )زلمد، 
ٖٔٓ.) 

مد حبيب اهلل بن رائس إبراهيم رلتمع يف هذا البحث، جعلت الباحثة نظم تربية الصبيان حمل 
ة يالبحث ألنه مل يستخدم يف الدراسات السابقة. إىل جانب ذالك، اختارته الباحثة  ألنه كتاب ترب

يف  كتاب تربية الصبيانم  ستخدَ الصبيان هو كتاب صغَت يف علم األخالق واألداب يف احلياة، يُ 
. وحيتوى هذا الكتاب على ادلنظومة العربية وادلادورية.  ادلدارس وادلعاهد اإلسالمية السلفية واخللفية

  اإلسعاف معهد الشرعي السلفييف كان الفاضل زلمد حبيب اهلل بن رائس إلبراهيم هو خادم 
 قولؤ سومنب. -كالبائن قولؤ

علم العروض تشتمل على يف النظرية العروضية، وادلباحث يف هذا البحث تستخدم الباحثة  
 من الغرضتها الباحثة يف الباب التايل. أفاضوالزحافات والقافية اليت والعلل ألبيات االبحور و أنواع 

إىل معرفة أن يف كتاب نظم تربية الصبيان ال حيتوى على ادلعٌت والرسالة العميقة  النظرية هذ  استخدام
أي  فقط لكن يف كل أبياته مجال بوزن وقافية. العروض والنظم يف تربية الصبيان ذلما عالقة

اجلماليات الصوتية. وهذا أمر نادر أن يفهمه اإلنسان. لذالك، تريد الباحثة ان تقوم هذا البحث 
حتت ادلوضوع "نظم تربية الصبيان للفاضل زلمد حبيب اهلل بن رائيس إبراهيم )دراسة حتليلية 

 عروضية(". 
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 أسئلة البحثب. 
 هذا البحث كما يلي:، فأسئلة البحث يف ذكرتوبناء على خلفية البحث اليت مت 

إبراهيم  مد حبيب اهلل بن رائيسحمليف نظم تربية الصبيان هو البحر ادلستخدم ما  -ٔ
 ة؟ادلادوري

 مد حبيب اهلل بن رائيسجودة يف نظم تربية الصبيان حملما أنواع الزحافات والعلل ادلو  -ٕ
 ة؟إبراهيم ادلادوري

 ة؟إبراهيم ادلادوري  بن رائيسمد حبيب اهللحملنظم تربية الصبيان ما عناصر القوايف يف  -ٖ
 اهدف البحث . ج

إبراهيم  مد حبيب اهلل بن رائيسحمليف نظم تربية الصبيان البحر ادلستخدم دلعرفة   -ٔ
 ةادلادوري

مد حبيب اهلل بن جودة يف نظم تربية الصبيان حملالزحافات والعلل ادلو أنواع دلعرفة  -ٕ

 رائيس إبراهيم ادلادورية.

إبراهيم  مد حبيب اهلل بن رائيسحملظم تربية الصبيان نعناصر القوايف يف دلعرفة  -ٖ

 ة؟ادلادوري

 فوائد البحثد. 
وكذالك هذا البحث بعنوان "نظم تربية  معينة حاالت يف مسامهة أو فائدة حبث لكل

 الفوائد الصبيان للفاضل زلمد حبيب بن رائيس إبراهيم )دراسة حتليلية عروضية( ". أما

 ذلذا البحث مها: أمهية نظرية وتطبيقية مهية نظرية وتطبيقية.هو أ البحث هذا يف ادلتوقعة

 األمهية النظرية  . أ
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 عن التشابه واإلختالف بُت الشعر العرِب والنظم. ادلعارف و العلوم لزيادة  -ٔ

  العروض والقافية بالنظم. علم يف ادلوجودة القواعد عن وادلعرفةلزيادة الفهم  -ٕ

 األمهية التطبيقية . ب

ف هذا البحث معرفة وفهما جديدا للباحثة عن :ردبا يضي  للباحثة -ٔ

الشعر العرِب والنظم. وغَت ذالك، من اكتساب الباحثة  خربة يف حتليل 

 النظم بنظرية العروضية.

للجامعة  الباحثة أن هذا البحث يكون مرجعا إضافيا  تأمل:  للجامعة -ٕ

 يأمل .ا يف الدرس علم العروض والقافيةخاصة قسم اللغة العربية وأدهب

 .اآلخرين للباحثُت إضافًيا مرجًعا البحث هذا يكون أن الباحثون

 حدود البحث ه. 
لًتكيز هذ البحث تاما، قدمت الباحثة حدود البحث. يف كتاب تربية الصبيان كان 

مائة وسبع أبيات )سبعة فصال( لكن قد حددت الباحثة هذا البحث العلمي بأخذ ثالثة 

من  الغرضيف باب مقدمة، ادب التعلم، حقوق الوالدين. بابا )أربعة وأربعون بيتا( يعٍت 

 تركيز الباحثة ثالثة فصول فقط لتسهيل الباحثة يف حتليل البيانات.  هو هذا التحديد

 تحديد المصطلحات و. 
 بن رائيس إبراهيم )دراسة حتليلية عروضية(اهلل مد حبيب نظم تربية الصبيان حمل

  يبحث نظم عن معلومات وعلوم.: هو كالم مقيد بوزن وقافية و  نظم
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وحيتوى هذا ، كتاب صغَت يف علم األخالق واألداب يف احلياة:هو   تربية الصبيان 

 .الكتاب على ادلنظومة العربية وادلادورية

اإلسعاف  معهد الشرعي السلفي يف زلمد حبيب اهلل بن رائس إبراهية : هو خادم  

 تربية الصبيان. . وهو مؤلف كتاب نظمقولؤ سومنف-كالبائن قولؤ

. علم األوزان العربية القددية ىدل علعلم العروض مصطلح ي: هو   عروضية 

 العروض هو صناعة يعرف هبا صحيح أوزان الشعر العرِب وفسادها.

 الدراسات السابقة ز. 
 هبذا البحث. عالقة ذلا اليت دراسات السابقة الباحثة تكتب ، القسم هذا يف

نظم هداية األذكياء إىل طريقة األولياء للشيخ زين  ، بالعنوان:ٜٕٔٓ، إيلؤ فووجي ستياريٍت -ٔ
 الدين ادلليباري الشافعي )درسة حتليلية عروضية وقوافية(.

يهدف هذا البعث دلعرفة البحر ادلستخدم وأشكل التقطيعات ولتفهيم أنواع الزحافات 
للشيخ زين الدين  يف نظم هدية األذكياء إىل طريق األولياء ادلوجودة ودلعرفة القوايف

 هذا البحث البحور ادلستخدمة كلها حبر الكامل. أن يف  ةواكتشفت الباحث ادلليربي.

(، بالعنوان: شعر "ثالث ثورات، والقادم أكثر" ٜٕٔٓزلمد حافظ مزكي األعظم، ) -ٕ
 حملمود السيد الدغيم من خالل الدراسة علم العروض والقوايف.

افية وانواع الزحافات والعلل ادلوجودة يف شعر يهدف هذا البحث دلعرفة البحور والق
 ."ثالث ثورات، والقادم أكثر" حملمود السيد الدغيم

 اختلف عن أن يف هذا البحث البحور ادلستخدمة كلها حبر الكامل. ةواكتشفت الباحث
مقطوع، صحيحة. وضربه ،  ومضمرة، عروضه مقطوعة مضمرة وكانت عروضه وضربه. 
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ادلوجودة يف هذا قافية مطلقة. وزفاته  يستخدممضمر.  مقطوعومقطوع موقوص، و 
 .واما علته هو القطع والوقص  واخلزل. هي اإلضمارالبحث 

األشعار يف ديوان النابغة الذبياين لعباس عبد ، بالعنوان: (ٜٕٔٓ) ،ليسا خلة الرسالة -ٖ
 الساتر )دراسة حتليلية عروضية( 

ر والزحافات والعلل وحروف القافية يهدف هذا البحث دلعرفة أنواع األبيات والبحو 
وحركتها ودلعرفة تغَتات الزحافات والعلل اليت طرأت يف ديوان النابغة الذبيان لعباس عبد 

الذبياين هو بيت نطفة، قطعة، قصيدة،  النابغة الشعر بيتا يف أن نتائج البحث الساتر.
حبر بسيط يف الشعر  حبر كامل يف الشعر "احملب ادلطيع"، ( وحبر  ٕوايف، و رلزوء. )

"منيت بٍت ذبيان"، حبر طويل يطرأ يف الشعر "التكون جزيرا" و "منيت بٍت ذبيان"، وحبر 
وحرف لة. عوافر يف " أال من مبلغ عٍت خزديا". يف ديوان النابغة تغَتات يف زحاف و 

 القافية ادلستخدمة هي الروي ادلطلق حبرف الراء، واألخر هي الوصل الوصل حبرف الياء.
 وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الكسرة.

آراء ادلدرسُت ضلو الًتمجة من العربية إىل ادلادورية يف   ، بالعنوان:(ٕٚٔٓ) ،عمر خباري -ٗ
فاضل زلمد حبيب اهلل بن رئيس إبراهيمم يف بلنجائن )دراسة ة الصبيان للبيكتاب تر 

 حتللية استقبالية(.

ضلو الًتمجة من العربية إىل ادلادورية ودلعرفة  ُتقبال ادلدرسدلعرفة استيهدف هذا البحث 
 هذا البحث نتائج. ادلزايا والعيوب يف الًتمجة من العربية إىل ادلادورية يف كتاب تربية الصبيان

أن يف ترمجة كتاب تربية الصبيان هي السهولة يف اإلدراك، ووقع فيهم االختالف عن 
  اليت التناسب باأللفاظ. نقائصها، وكذالك فيما عن ادلعاين

 

5- Wardatul Hasanah (2017) kualitas terjemahan bahasa Madura dari aspek 

kebahasaan dalam kitab Tarbiyatus Sibyan karya Habibullah Rais. 
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يهدف هذا البحث دلعرفة  جودة الًتمجة من الكتاب تربية الصبيان اىل اللغة ادلدورية للفاضل 
اهلل بن رئيس إبراهيم.نتائج هذ البحث أن يف الًتمجة كتاب تربية الصبيان إىل زلمد حبيب 

 السياق. مع يتناسب ال األخطاء يف اختيار مفردات الذي اللغة ادلدورية  حدث

 منهجية البحثح. 
مصادرها ،  ادلناهج يف حبثها، وهي: نوع البحث، والبيانات و بعض الباحثة ذكرسي

 طريقة حتليل البيانات. وطريقة مجع البيانات، و

 نوع البحث  -5

 شكل يف مجعها مت اليت البيانات(ألن Descriptive method) نهج الوصفيادلهذ البحث ب

(. هذا البحث بصفته البحث ٓٙ، ص. ٕٓٔٓ)راكو،  أرقام وليس ، صور أو كلمات

 ادلكتيب من تأيت البحث إلكمال الالزمة البيانات ألن بادلكتيب يسمى، ( Library Research)ادلكتيب

 ادليداين. من وليس رلالتو  سو ماوق كتب شكلب

 البيانات ومصادرها -0

 حدث ما تكشف أو ادلشاكل حتل أن ألهنا بحثال يف ادلهمة األشياء أحد هي البيانات

 على ونالباحث منه حيصل الذي ادلوضوع هو البيانات مصدر(.  واما ٖٕٓ، ص.ٕٔٔٓ)بسروى، 

 كان مصادر البيانات يف هذ البحث قسمُت:. (ٕٚٔ، صفحة ٕٗٔٓ)سحارمسي،  البيانات

 ةمصدر البيانات األساسي -أ 

لفه أنظم تربية الصبيان الذي  هيما مصدر البيانات األساسي يف هذا البحث أ

 الفاضل زلمد حبيب اهلل بن رئيس إبراهيم. 
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 مصدر البيانات الثانوية -ب 

ات الثانوي يف هذ البحث هي ادلراجع اليت تتعلق بعنوان هذ البحث اما مصدر البيان

شرح  بعنوان  مصطفىد و ب زلمككتامن الكتب، واجملالت، وادلعاجم واإلنًتنيت، وادلقاالت،  

 وغَت ذالك. كتاب أهدى سبيل إىل علمي اخلليل العروض والقافية

 طريقة جمع البيانات -5

حث ألن هدف رئيسي من البحث هو يف الب زلضرطريقة مجع البيانات هي أهم 

احلصول على البيانات. ان عدم معرفة طريقة مجيع البيانات فلن حيصل الباحثون على البيانات 

بوجود  حتصل الباحثة البياناتادلعينة. يف هذ البحث استخدمت الباحثة الطريقة الوثائقية ألن 

رى ادلتعلقة هبذا البحث. وأما اخلطوات ادلواد يف الكتاب أو ادلقاالت أو اجملالت او ادلراجع األخ

 اليت استخدمتها الباحثة يف مجع البيانات هي:

مد حبيب اهلل بن رئيس إبراهيم ، والكتب وادلعلومات باحثة النظم تربية الصبيان حملقرأت ال . أ

 ادلتعلقة بالقواعد العروض والقوايف.

 كتبت الباحثة إىل شيء مهم يتعلق هبذا البحث. . ب

 للفاضل زلمد حبيب اهلل بن رائيس إراهيم.النظم تربية الصبيان حللت الباحثة  . ت
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 طريقة تحليل البيانات -4

 والبحث ، أصغر وحدات إىل وتقسيمها ، البيانات وتنظيم ، البيانات معاجلة هو التحليل

(. يف هذا البحث مت حتليل البيانات مع ٕٕٔ، ص. ٕٓٔٓشلاثلة )راكو،  ومسات أمناط عن

 اخلطوات التالية:

مد حبيب اهلل بن رائيس إبراهيم باستخدام ثة الكتاب النظم تربية الصبيان حملقرأت الباح  . أ

 النغمة اليت تناسبه.

حللت الباحثة بطريقة التقطيعية، وذلك كتابة النظم كما يلفظ به بقطع النظم حىت يكون  . ب

 جزء من التفعيلة.

 يف نظم تربية الصبيان.حتليل أنواع تغَتات الوزن العروضي وشرح اسباهبا اليت حدثت   . ت

  حتليل عناصر القوايف يف نظم تربية الصبيان. . ث
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 مفهوم النظم .أ 

(. ٓ٘، ص. ٖٕٔٓاصطالحا هو الكالم يقصد به وزنا وقافية )تاتا امحد طه، النظم 
خر النظم له تعليم، دبعٌت آالرللس الطالب و يعرف النظم بوسائل الًتبية والدعوة، خاصة يف بيئة 

 العقيدةوظيفة مهمة يف الدعوة والتعليم اإلسالمية، ألن نصوص النظم حتتوى على القيم الًتبوية 
الفهم يف  التسهيل به هدفيلًتفيه  وظيفة له النظمأن  ،ذالك . إىل جانبوالعبادة واألخالق

 .احلفظو 

 علم العروض  .ب 

 تعريف علم العروض -5

 ناحيةيف طريق و ، أى يف عروض ما تعجبٍت أخذ فالن: يقال الناحية، العروض لغة
أما اصطالحا هو صناعة يعرف هبا صحيح أوزان الشعر العرِب  (ٛ، صفحة ٖٕٔٓ)محود، 

ن والعروض هي ميزا .(ٜٔ، صفحة ٕٗٓٓ)ادلطَتي،  وفسادها وما يعًتهبا من زحافات وعلل
)محود، الشعر هبا يعرف صحيح وفاسدها وادلنكسر منها، وما يدخلها من زحافات وعلل 

 .(ٜ، صفحة ٖٕٔٓ

. وهذا هو الرأي ادلشهور أمحد الفراهدي البصري اخلليل ابن وضع هذ العلم العروض
ادلسماة عروض، اليت تقع بُت  حصل هذا العلم يف ادلنطقة خلليلامسي هذا العلم عروضا ألن 

 (٘. ص. ٕٚٔٓ)مشكوري،  .مكة والطائف

م وانتقل إىل البصرة صغَتا وتعلم فيها . وضع  ٛٔٚه/ ٓٓٔولد يف عمان يف السنة 
يف عادلا مشهورا  اخلليل م هي كانسَتة تأليف هذا العلعروضا يف القرن الثاين هجرية.  اخلليل
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إمام ء  حىت صار د وذكااجبتهطالبه إمسه سيبويه.  كثَتة، من إحدى زمانه، ولديه طالب
إىل احلرم ليسأل اهلل ادلزيد العلم،  ليلاخل. ذهب يعٍت اخلليلعلى معلمه وأستاذ   كفوءاسيبويه  ال

، ص. ٕٚٔٓ. تكتب هذ  القصة يف النظم )مشكوري، ادلسمى بالعروضفأعطا  اهلل علما 
ٖ-ٗ:) 

 الورى لسيبويهسببه ميل  # علم اخلليل رمحة اهلل عليه

 يسأل رب البيت من فيض الكرم # فخرج اإلمام يسعى للحرم

 بُت الورى فأقبلت له البشر # فزاد  علم العروض فانتشر

إىل  خليل، واستمع الصفارين سوق إىل ذهب أن بعد العلما هذ حصل اخلليل أن ويقال
القواعد ضع له من صوت ضرب مطرقة احلوافر. فبدأ يفكر يف الوزن الشعرى وما ديكن أن خي

، مث انطلق من فور  وحبس نفسه يف بيته أياما ولياىل كان فيها يستعرض ما روى من واألصول
أشعار ذات أنغام موسيقية متعددة. مث خرج على الناس بقواعد مضبوطة وأصول زلكمة مساها 

 . (ٚٗ، صفحة ٕٜ٘ٔ)أنيس، علم العروض 

 يل أو األوزانالتفاع -0

 العلماء احتدقبل معرفة عن التفاعيل أو األوزان جدير باالذكر عن حروف التقطيع أوال، 
)الفاء، والعُت، واالم، والنون، واادليم،  وهي األلفاظ عدة من يتألف وزن الشعر بأن السابقون

من كلمة  )دلعت سيوفنا(.  التفاعيل مجع يف كلمةوالسُت، والتاء، وحروف العلة( ومجمعها 
على وزن معروف يوزن هبا أي  متحركات وسكنات متتابعةحروف من  مؤلفتفعيلة، هي أوزان 

. وقد كونوا من حروف التقطيع عشرة (ٕٓ، صفحة ٕٗٓٓ)ادلطَتي، حبر من البحور الشعرية 
،  فَاِعُلْن، ألفاظ وهي: ُلْن َمَفافَ ُعْوُلْن،  ُمَفاَعَلُُتْ ، فَاِعاَلُتْن، ُمتَ َفاِعُلْن، َمْستَ ْفِعُلْن، َمْفُعْواَلٌت، ِعي ْ

 فَاِع اَلُتْن، ُمْستَ ْفِع ُلْن. 

الباحثة إىل أجزاء ادليزان الشعري فوجدت الباحثة أن التفاعل يتألف من ثالث  تإذا نظر 
 مقاطع، يعٌت السبب، والوتد، والفاصلة.
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 ينقسم السبب إىل ستة أنواع هي:

 اخلفيف: ادلقطع ادلكون من حرفُت، متحرك فساكن ببالس  -ٔ
 يف لفظ فَاِعُلنْ مثل )فا(  

 : ادلقطع ادلكون من حرفُت متحركُت السبب الثقيل -ٕ
 متفاعلن.مثال )مت( يف  

 : ادلقطع ادلكون من ثالثة أحروف، متحركُت فساكن  الوتد اجملموع  -ٖ
 مثال: )علن( يف لفظ فَاِعُلْن.

 طع ادلكون من ثالثة أحروف، الساكن بُت: ادلق الوتد ادلفروق  -ٗ
 ادلتحركُت، مثال: )الت( يف لفظ مفعوالت.

 الفاصلة الصغرى: اجتمع السببُت الثقيل فاخلفيف  -٘
 مثال: )متفا( يف ُمتَ َفاِعُلْن.

 الفاصلة الكربى: اجتمع السبب الثقيل فالوتد اجملموع -ٙ
.  مثال: َفِعَلُُتْ

" واجتمعت ادلقاطع يف قول "ملَْ أََر   ، الصفحات ٖٜٛٔ)مصطفى، َعَلى َظْهِر َجَبِلْن مَسََكَُتْ
ٕٗ-ٕ٘). 

 ألقاب األبيات   -5

ومكان لإلقامة. البيت إصطالحا كالم تام يتألف من أجزاء وينتهى منزل أالبيت لغة هو  
. الشطر الثاين من البيت هو عجز و، الشطر األول من البيتهو  صدرللبيت شطران مها: بقافية. 

آخر جزء يف الشطر الثاين أو عجز يسمى ، )عروض(آخر جزء يف الشطر األول أو الصدر يسمى 
، صفحة ٕٗٓٓ)ادلطَتي، ( حشو)ما عدا العروض والضرب من أجزا يف البيت يسمى (. ضرب)

ٕ٘). 

 أنواع البيت .أ 
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 ينقسم البيت إىل:
 ما سلم من اجلزء والشطر والنهك والزحاف والعلة. هوتام: ال  -ٔ
 هو ما سلم من اجلزء والشطر والنهك، ولكن به زحاف أو علة.الوافي:  -ٕ
  هو ما حذف جزءا عروضه وضربه.المجزوء:  -ٖ
 هوو ما حذف أحد شطريه وبقي الشطر اآلخر.المشطور:  -ٗ
 هو ماحذف ثلثا شطريه وبقي الثلث.المنهوك:  -٘
 ا خالفت عروضه ضربه يف الروي. هو مالمصمت:  -ٙ
 هو ما غَتت عروضه لتتفق مع ضربه.المصرع:  -ٚ
  هو ما ساوات عروضه ضربه بال تغيَت.المقفى:  -ٛ
 هو ما اشًتك شطرا  يف كلمة واحدة.المدور:  -ٜ

 أسماء البحور وضوابطها -4

 ، شعرال دعد تنتج أن ديكن ، واحد زنو  من ألن مسمى بالبحرالبحور مجع من كلمة حبر، 
 هو األوزان اصطالحا . البحر الشعري(ٜٗ، صفحة ٖٜٛٔ)مصطفى،  ادلاء من له هناية ال حبر ثلم

ينظمها الشعراء يف صناعة الشعر، ويؤلف من عدد التفاعيل أو األجزاء. فاخلليل ابن أمحد الفراهدي 
)مشكوري، لبحر حىت أصبح ستة عشر حبرا البصري وضع إىل مخسة عشر حبرا، وزاد األخفش هذا ا

 . وسأقدم على البحر الشعري كما يلي:(ٖٔ-ٕٔ، الصفحات ٕٚٔٓ

 طويلالالبحر  -أ 
 وأصل تفاعيله كما يلي:

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

 ثة أضرابعروضه وضربه: للطويل عروض واحدة وثال

 الضرب العروض
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 صحيح: مفاعيلن -ٔ مقبوضة: مفاعلن -أ 
 مقبوض: مفاعلن -ٕ
 زلذوف: فعولن -ٖ

ُلْن( تصبح  حذفجيوز زحاف الكف يف احلشو، أي  احلرف السابع الساكن، فكلمة )َمَفاِعي ْ
)َمَفاِعْيُل(، وكذالك يكون زحاف القبض يف احلشو، أي حذف اخلامس الساكن، فكلمة )فُ ُعْوُلْن( 

ُلْن (ٖٚ، صفحة ٕٚٔٓ)مشكوري، ُعْوُل تصبح ف ُ  . وزحاف القبض يف فُ ُعْوُلْن حسن ويف َمَفاِعي ْ
ُلْن قبيح عند اخلليل، حسن عند األخفش   .(ٗ٘، صفحة ٖٜٛٔ)مصطفى، صاحل، وكّف َمَفاِعي ْ

 البحر المديد -ب 
 ما يلي:أصل تفاعيله ك

 فَاِعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن   فَاِعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن
 له ثالث أعاريض وستة أضرب:

 العروض األوىل: صحيحة وال يكون ضرهبا إال صحيحا مثلها. -ٔ
 العروض الثانية: زلذوفة وأضرهبا ثالثة : زلذوف، مقصور، مبتور. -ٕ
 ذوف ادلخبون وإما مبتور.العروض الثالثة: زلذوفة سلبونة وذلا ضربان إما زل -ٖ

العروض األوىل الصحيحة يدخلها ما يدخل احلشو من الزحاف وهو: اخلنب )فعالتن( وهو  
حسن، والكف )فاعالت( وهو صاحل، والشكل )فاعالت( وهو قبيح. وضرهبا ال جيوز فيه إال اخلنب، 

 .(ٛ٘-٘٘، الصفحات ٖٜٛٔ)مصطفى، وهو حسن. 

 البحر البسيط -ج 
 أصل تفاعيله كما يلي:

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن #  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

 له ثالث أعاريض وستة أضرب: 

 العروض األوىل: تامة سلبونة وذلا ضربان إما مثلها وإما ادلقطوع. -ٔ
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ل، رلزوء رلزوء صحيح، رلزوء مذي :العروض الثانية رلزوءة صحيحة وأضراهبا ثالثة -ٕ
 مقطوع.

 العروض الثالثة رلزوءة مقطوعة وضرهبا رلزوء مقطوع. -ٖ

وزحافه يف احلشو هو اخلنب والطي واخلبل. واخلنب حذف الثاين الساكن، ويدخله زحاف الطي 
 .(ٖٗ، صفحة ٕٚٔٓ)مشكوري، يف الشعر األول فقط )مستفعلن( تصبح )مفتعلن( 

 لوافرالبحر ا -د 
 وأصل تفاعيله هكذا:

  مفاعلُت مفاعلُت مفاعلُت # مفاعلُت مفاعلُت مفاعلُت
 وله عروضان وثالثة أضرب:

 العروض األوىل: مقطوفة )فعولن( وضرهبا مقطوفة )فعولن(. -ٔ
 والعروض الثانية : رلزوءة صحيحة وذلا ضربان رلزوء صحيح و رلزوء معصوب. -ٕ

بشرط مرة واحدة )مفاعيلن(، وزحاف األخر هو والزحاف الذي يكون يف حشوة هو العصب 
 .(ٛٗ، صفحة ٕٚٔٓ)مشكوري، العقل )مفاعلن( و زحاف النقص )مفاعل(  

 البحر الكامل -ه 
 يف الشعر العرِب كما قال ادلعري، وأصل تفاعيله: استخدامهكثر أالذي  حروهو الب

 لن متفاعلن متفاعلنمتفاع # متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 :وله ثالث أعاريض وتسعة أضرب

 مضمر. ذالعروض األوىل: تامة صحيحة، وذلا ثالثة أضرب هم صحيح، مقطوع، أح -ٔ
 .حذ أو األحذ ادلضمروذلا ضربان: األ احلّذاء،العروض الثانية:  -ٕ
وء العروض الثالثة: رلزوءة الثالثة، وذلا أربعة أضرب: رلزوء صحيح أو رلزوء مذيل أو رلز  -ٖ

 مرفل، رلزوء مقطوع.
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 ويدخل هذا البحر من الزحاف اإلضمار وهو حسن، والوقص وهو صاحل، واحلزل وهو قبيح.

 البحر الهزج -و 
 أصل تفاعيله هكذا: 

 مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن #   مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

 وله عروض واحدة وضربان:

 زلذوف.العروض رلزوءة صحيحة وذلا ضربان: رلزوء صحيح، ورلزوء  -ٔ

، صفحة ٖٜٛٔ)مصطفى، ويالحظ أن اذلزج يدخله الكف كثَتا فتصَت مفاعيلن إىل مفاعيل 
ٛ٘). 

 البحر الرجز -ز 
 أصل تفاعيله:
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 وأربعة أضرب له أربع أعاريض

 مقطوع. العروض األوىل صحيحة وضرهبا صحيح و -ٔ
 العروض الثانية اجملزوءة وضرهبا اجملزوء. -ٕ
 العروض الثالثة ادلشطور مع ضرهبا -ٖ
 العروض الرابعة ادلهوكة مع ضرهبا  -ٗ

والزحاف الذي يكون يف احلشو هو اخلنب والطي وأن ذالك مقبول فيه حسن، ولكن اجتمع 
 .(ٕٜ، صفحة ٖٜٛٔ)مصطفى، الزحافُت )اخلنب والطي( وهو ادلسمى خبال، قبيح فيه. 

 البحر الرمل -ح 
 أصل تفاعيله هكذا:
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 فاعالتن فاعالتن فاعالتن # فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 وله عروضان وستة أضرب:

العروض األوىل: زلذوفة تصَت فيها فاعالتن إىل فاعال وحتول إىل فاعلن، وذلا ثالثة  -ٔ
 .أضرب: الصحيح أو ادلقصور أو احملذوف

العروض الثانية رلزوءة صحيحة وذلا ثالثة أضرب: رلزوء صحيح أو رلزوء مسبغ أو  -ٕ
 رلزوء زلذوف.

يدخل اخلنب يف مجيع أجزاء حبر الرمل وهو حسن، وكذالك الكف )حذف السابع الساكن 
 .(ٕٓٔ، صفحة ٖٜٛٔ)مصطفى،  فتصَت فاعالتن، فاعالت(

 يع البحر السر  -ط 
 أصل تفاعيله هكذا:

 مستفعلن مفعوالت مستفعلن # مستفعلن مفعوالت مستفعلن

 وله أربع أعاريض وستة أضرب.

وحتول إىل فَاِعُلْن، وذلا  ُمْفِعاَل العروض األوىل: مطوية مكشوفة تصَت فيها مفعوالت إىل  -ٔ
 مصلوم.ثالثة أضرب: مطوي مكشوف، مطوي موقوف، 

 ة وضرهبا سلبول مكشوف.العروض الثانية: سلبولة مكشوف -ٕ
 العروض الثالثة: ادلشطورة ادلوقوفة مع الضرب ادلشطور ادلوقوف. -ٖ
 العروض الرابعة: ادلشطورة ادلكشوفة مع الضرب ادلشطور ادلكشوف. -ٗ

وزحافه يف احلشو هو اخلنب والطي فكلمة مستفعلن تصبح مفاعلن، واخلبل فكلمة مستفعلن  
 .(ٙٙ، صفحة ٕٚٔٓ)مشكوري،  تصبح مفتعلن

 البحر المنسرح -ي 
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 أصل تفاعيله هكذا:
 # مستفعلن مفعوالت مستفعلن مستفعلن مفعوالت مستفعلن

 وله ثالث أعاريض وثالث أضرب:
العروض األوىل: الصحيحة وضرهبا مطوي تصَت فيه مستفعلن إىل مستفلُت وحتول إىل  -ٔ

 مفتعلن.
 وقوفة مع الضرب ادلنهوك ادلوقوف.العروض الثانية: ادلنهوكة ادل -ٕ
العروض الثالثة: ادلنهوكة ادلكشوفة فصَت البيت مستفعلن مفعولن مع الضرب ادلنهوك  -ٖ

 ادلكشوف.

ويدخل يف هذا البحر اخلنب والطي. والطي حسن حيثما ورد إال أنه شلتنع يف العروض الثانية 
، ٖٜٛٔ)مصطفى،  مفعوالت فإنه قبيح والثالثة لقرب زللة من الوتد ادلعتل. واخلنب صاحل إال يف

 .(ٖٔٔصفحة 

 البحر الخفيف  -ك 
 أصل تفاعيله هكذا:

 مستفع لن فاعالتن. فاعالتن #  فاعالتن مستفع لن فاعالتن

 وأعاريضه ثالث وأضربه مخسة.

 العروض األوىل: الصحيحة وذلا ضربان: الصحيح و زلذوف. -ٔ

 ية: احملذوفة تصَت فيها فاعالتن إىل فاعلن، وضرهبا زلذوف.العروض الثان -ٕ

العروض الثالثة: اجملزوءة الصحيحة، وذلا ضربان: اجملزوء الصحيح و رلزوء مقصور  -ٖ

 سلبون تصَت فيه ُمْستَ ْفِع ُلْن إىل ُمتَ ْفِع ْل وحتول إىل فُ ُعْوُلْن. 
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،  نْ تُ اَل عِ هو زحاف اخلنب فتصبح فَ ( نْ لُ  عِ فْ ت َ سْ ، مُ نْ تُ اَل اعِ هذا البحر )فَ حشو ويدخل يف 

   .(ٖٚ، صفحة ٕٚٔٓ)مشكوري،  ُمْستَ ْفِع لُ ، تُ اَل اعِ و زحاف الكف قليال فتصبح فَ  َمَفاِعُلنْ 

 البحر المضارع -ل 

 أصل تفاعيله هكذا:

 مفاعيلن فع التن مفاعيلن #  مفاعيلن فع التن مفاعيلن

له عروض واحدة وضرب واحد، فعروضه رلزوءة صحيحة، وضربه رلزوء وهو جيزأ وجوبا و 

 .صحيح. ويالحظ أن مفاعيلن جييء مرة مكفوفا تصبح )مفاعيل( ومرة مقبوضا تصبح )مفاعلن(

 

 البحر المقتضب -م 

 أصل تفاعيله: 

 مفعوالت مستفعلن مستفعلن # مفعوالت مستفعلن مستفعلن

ة مطوية، وضربه رلزوء مطوي، تصَت فيها له عروض واحدة وضربه واحد، فعروضه رلزوء

 مستفعلن إىل مستعلن وحتول إىل مفتعلن. 

ومفعوالت يف العجز صارت معوالت مث حولت إىل فعوالت. فمفعوالت يف الصدر خبنت ف

 .(ٕٔٔ، صفحة ٖٜٛٔ)مصطفى، طويت فصارت إىل مفعوالت مث حولت إىل فاعالت 

 المجتث البحر -ن 
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 أصل تفاعيله:

 مستفع لن فاعالتن فاعالتن # مستفع لن فاعالتن فاعالتن 

له عروض واحدة وضربه واحد، فعروضه رلزوءة صحيحة، وضربه رلزوء صحيح، وزحافه يف 

فى، )مصطاحلشو هو اخلنب، أي حذف الثاين الساكن، فكلمة )مستفع لن( تصبح )متفع لن( 

 .(ٖٕٔ، صفحة ٖٜٛٔ

 البحر المتقارب -س 

 أصل تفاعيله:

 فعولن. فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 

 وله عروضان وستة أضرب:

العروض األوىل: تامة الصحيحة وذلا أربعة أضرب هم الصحيح أو ادلقصور أو احملذوف  -ٔ

 أو أبًت

 زلذوف أو رلزوء مبتور. العروض الثانية: رلزوءة زلذوفة وذلا ضربان: رلزوء -ٕ

وزحافه يف احلشو هو القبض، أي حذف اخلامس الساكن فكلمة )فعولن( تصبح 

، صفحة ٕٚٔٓ)مشكوري، )فعول(، وجيوز دخول القبض يف العروض والضرب أيضا 

ٗٙ). 

 البحر المتدارك -ع 
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 ل تفاعيله:هو البحر زاد  األخفش وتدارك به على اخلليل. وأص

 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن # فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

 وله عروضان وأربعة أضرب:

 العروض األوىل: تامة صحيحة وذلا ضرب صحيح. -ٔ

العروض الثانية: رلزوءة صحيحة وذلا ثالثة أضرب هم: رلزوء صحيح أو رلزوء سلبون أو  -ٕ

 رلزوء مذيل

حذف الثاين الساكن، فكلمة )فاعلن( تصبح  وزحافه يف احلشو هو اخلنب والتشعيت. فاخلنب

)فعلن( . والتشعيث هو هو حبذف العُت، فكلمة )فاعلن( تصبح )فالن( وتنتقل إىل )فعلن( بتسكُت 

 .(ٔٛ، صفحة ٕٚٔٓ)مشكوري، العُت 

 القوافي . ج

 تعريف القافية  -5

ته، ومسيت قافية، ألهنا تقفو آخر كل تعريف القافية لغة هي من قفوت فالنا إذا تبع

بيت، وكل قافية تتبع أختها اليت قبلها، فهي قواف يقفو بعضها بعضا. أما تعريف القافية 

 اصطالحا اشتهر قوالن من مجلة ما اختلف فيها:

قول اخلليل واجلمهور، فهي عندهم: ما بُت آخر ساكنُت يف البيت مع ادلتحرك الذي  -ٔ

 قبل الساكن األول.
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، صفحة ٕٗٓٓ)ادلطَتي، األخفش ومن تبعه، فهي عندهم: آخر كلمة يف البيت  قول -ٕ

ٖٔٓ). 

القافية هي احلروف اليت تبدأ دبتحرك قبل أول ساكنُت يف آخر البيت الشعري وتكون القافية  

 .(ٗٙٔ، صفحة ٖٜٛٔ)مصطفى، كلمة واحدة 

 حروف القافية وحركاتها -0

وإذا علمت أن القافية تكون من حروف متحركة وساكنة، من ادلعلوم أن حروف القافية 

 : (ٓٚٔ-ٙٙٔ، الصفحات ٖٜٛٔ)مصطفى، ستة وهي  

 هو احلروف الذي بنيت عليه القصيدة وتنسب إليهالروى:  -ٔ

 عد الروي من حرف مّد أشعت به حركة الروي أو هاء وليت الروي.الوصل: هو ما جاء ب -ٕ

اخلروج: هو حرف ادلد الذي ينشاء من إشالع حركة الوصل )إن كان الوصل غَت حرف  -ٖ

 مّد(.

 الردف: هو حرف ادلّد الذي يكون قبل الروي وال فاصل بينهما. -ٗ

 التأسيس: هو األلف اليت يكون بينها وبُت الروي حرف. -٘

 حلرف ادلتحرك الذي يقع بُت التأسيس والروى.الدخيل: هو ا -ٙ

 :(ٖٓ، صفحة ٕٗٔٓ)مجعة،  وأما أمساء حركات القافية ستة وهي

 وهي حركة الروى ادلطلق المجرى -ٔ
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 وهي حركة ما قبل الروى ادلقيدالتوجيه  -ٕ

 حركة ما قبل الردفالحذو  -ٖ

   حركة الدخيلاإلشباع  -ٗ

 قبل التأسيس حركة ماالرس  -٘

 حركة الوصل إذا كان هاءالنفاد  -ٙ

 أنواع القافية -5

إىل جيئ الروى يف الشعر العرِب متحركا أو ساكنا، وقد قسم القدماء القافية تبعا لذالك 

 : (ٕٛ٘، صفحة ٕٜ٘ٔ)أنيس،  قسمُت

 مطلقة: وهي اليت يكون فيها الروى متحركا. -ٔ

ة أقسام: رلردة من التأسيس والردف موصولة دبد، رلردة من التأسيس فادلطلقة ست

والردف موصولة هباء، مؤسسة موصولة دبد، مؤسسة موصولة هباء، مردوفة موصولة دبد، 

 مردوفة موصولة هباء.

 مقيدة: وهي اليت يكون فيها الروى ساكنا.  -ٕ

ف أو الياء أو الواو، وادلقيد ثالثة أقسام: رلردة عن الرفد والتأسيس، مردوفة باألل

 .(ٜٔ، صفحة ٕٚٔٓ)مشكوري، مؤسسة 
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، ٕٗٓٓ)ادلطَتي، تنقسم القافية من حيث عدد حركاهتا اليت بُت ساكنيها إىل مخسة أنواع 

 :(ٓٔٔصفحة 

 ادلتكاوس: أربعة أحرف متحركة بُت آخر ساكنُت. -ٔ

 ادلًتاكب: ثالثة أحرف متحركة بُت آخر ساكنُت. -ٕ

 ادلتدارك: حرفان متحركان بُت آخر ساكنُت. -ٖ

 ادلتواتر: حرف متحرك بُت آخر ساكنُت. -ٗ

 ادلًتادف: اجتمع ساكنُت يف آخر البيت. -٘



25 
 

 

 الباب الثالث

 عرض البيانات وتحليلها 
حبيب اهلل بن رئيس إبراهيم  يف هذا البحث ستحلل الباحثة النظم "تربية الصبيان" للفاضل زلمد

بتحليل الدراسة علم العروض والقوايف. كانت يف كتاب تربية الصبيان سبعة ابواب او مائة وسبعة 
ابيات لكن ستحلل الباحثة هذا البحث العلمي بأخذ ثالثة ابواب )أربعة وأربعُت بيتا( يعتٍت يف باب 

 مقدمة، ادب التعلم، حقوق الوالدين يف ما يلي:

 األول الباب -أ 

 فَاحَلْمُد لِلَّه الَِّذْي اَدَّبَ َنا  أَْبَدأُ َما اَُرْوُم بِاسِم رَبّ َنا
 َعَلى ِخَتاِم األَْنِبَياء َامْحََدا  مُثَّ الصَّالة والسَّاَلُم أََبًدا

 َوالتَّاِبِعُْتَ ُكّلِهْم َواأَلْصِدقَا  َوآلِِه َوَصْحِبِه َذِوْي الت َُّقى
ُتَِّقيْ َوبَ ْعُد فَاأَلَداُب زُ 

 اَلَّْفُت َما ِمْن ُسوِء َأْخاَلٍق يَِقيْ   ّيَن ادل
 َلِكنَّ ااِلْضِطرَاِر َيدُعْو الَعَماَل  َوَلْسُت يف التَّألِْيِف َمْن تََأهَّاَل 

 فَ ْلُيْصِلَحْنُه َعِقَب التََّأمُّلِ   َفَمْن جيَِْد ِفْيِه َاَشدَّ اخلََللِ 
َيانِ   يف ذِْكِر َمايَ ْلَزُم ِلإِلْنَسانِ    مَسَّْيُتُه تَ ْربَِيَة الّصب ْ

 يل َوِلُكّل َمْن َعَلْيِه طَاَلَعا  َواللَّه اَْرُجوا اَْن َيُكْوَن نَاِفًعا
  الباحثة واحد فواحدا يف ما يلي: وحتلل

 فَاحَلْمُد لِلَّه الَِّذْي اَدَّبَ َنا  أَْبَدأُ َما اَُرْوُم بِاسِم رَبّ َنا -ٔ
 اَْدَدبَ َنا اَلِهْلَلِذيْ  فَ ْلَحْمُدِللْ   ِمَرْبِبَنا  اَُرْوُمِبس  أَْبَدأَُما

.//.//  .//.// .///./  .///./ .//././   .//././ 
 ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْفَتِعُلنْ   ُمْفَتِعُلْن َمَفاِعُلْن  َمَفاِعُلنْ 
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رجز. بحر الوفقا لحبر الرجز، ألن هذا البيت  هو هذا البيتيف  البحر ادلستخدم
اي حذف احلرف الثاين الساكن،  وضربه مطوي اي حذف احلرف   وعروضه سلبونة

الرابع الساكن. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين الساكن من 
ادلوجودة يف هذا (. واحلروف القافية اَُرْوُمِبسْ التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  )

لق حبرف النون، واألخَت هي الوصل حبرف األلف. وأما حركة هي الروي ادلط البيت
 القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الفتحة.

 َعَلى ِخَتاِم األَْنِبَياء َامْحَدَ   مُثَّ الصَّالة والسَّاَلُم أََبًدا  -ٕ
 ِءَامْحََدا ِمْْلَْمِبَيا َعاَلِخَتا  ُمأََبَدا ْسَساَل تُ وَ  َمْصَصاَل ثُْ 

/.//  .//./././///  ./  .//.//  .//././ .//.// 
 َمَفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلنْ   ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلْن َفِعَلُُتْ 

. البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز
تصَت وهي اجتماع اخلنب مع الطي من التفعيلة حتذف سينها وفاؤها ف  وعروضه سلبولة

.  وضربه سلبون اي حذف احلرف  الثاين الساكن. وأما يف احلشو فيه الزحاف  َفِعَلُُتْ
اخلنب وهو حذف احلرف الثاين الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  

(. واحلروف ُثَْمْصَصاَل، ِمْْلَْمِبَيا(، وأما احلشو صحيح يف لفظ )َعاَلِخَتا ، تُ َوْسَساَل )
هي الروي ادلطلق حبرف الدال، واألخَت هي الوصل حبرف  ادلوجودة يف هذا البيتية القاف

 األلف. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الفتحة.
 َوالتَّاِبِعُْتَ ُكّلِهْم َواأَلْصِدقَا  َوآلِِه َوَصْحِبِه َذِوْي الت َُّقى -ٖ

 َوأْلَْصِدقَا َنُكْلِلِهمْ  ِعيْ َوتْ َتبِ   َذِوتْ تُ َقا َوَصْحِبِهيْ  َواذلِِيْ 
.//.//  .//.// .////  .//././  .//.// .///./ 
 ُمْفَتِعُلْن َمَفاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعَلُُتْ  َمَفاِعُلْن َمَفاِعُلنْ 

 البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
من التفعيلة فحذف السُت فصار  الثاين الساكناي حذف احلرف  وعروضه سلبونة
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َمَفاِعُلْن ،  وضربه صحيح. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين 
(. واحلروف َوَصْحِبِهْي، َنُكْلِلِهمْ الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  )

رف القاف، واألخَت هي الوصل هي الروي ادلطلق حب ادلوجودة يف هذا البيتالقافية 
 حبرف األلف. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الفتحة.

ُتَِّقيْ  -ٗ
 اَلَّْفُت َما ِمْن ُسوِء َأْخاَلِق يَِقيْ   َوبَ ْعُد فَاأَلَداُب َزْيُن ادل

 َلِقَيِقيْ  ِمْنُسِئَأخْ  اَْلَلْفُتَما  نَ ْلُمْتَتِقيْ  أََدبُ َزيْ  َوبَ ْعُدَفلْ 
/.//.//././ ./ /// ./  .//// .///./  .//././ 

 َفِعَلُُتْ  ُمْفَتِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعَلُُتْ  َمَفاِعُلنْ 
 البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 

حتذف سينها وهو اجتماع اخلنب مع الطي من التفعيلة  وعروضه صحيحة، وضربه سلبول
. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين الساكن  وفاؤها فتصَت َفِعَلُُتْ

ادلوجودة يف هذا من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  )َوبَ ْعُدَفْل(. واحلروف القافية 
ة هي الروي ادلطلق حبرف القاف، واألخَت هي الوصل حبرف الياء. وأما حرك البيت

 القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الكسرة.
 َلِكنَّ ااِلْضِطرَاِر َيدُعْو َعَماَل  َوَلْسُت يف التَّألِْيِف َمْن تََأهَّاَل  -٘

َنِلضْ   تََأْهَهاَل  تَألِيِفَمنْ  َوَلْسُتِفتْ   ُعْوَعاَماَل  ِطرَارَِيدْ  َلِكن ْ
.//.//  .///./  .//.//  .//././  .//.//   .//.// 

 َمَفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   ُلْن  ُمْفَتِعُلْن َمَفاِعُلنْ َمَفاعِ 
 البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 

من التفعيلة، فحذف السُت فصار  اي حذف احلرف الثاين الساكن عروضه سلبونة
فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين  َمَفاِعُلْن ،  وضربه صحيحة. وأما يف احلشو

َنِلْض، ِطرَارِيَدْ الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) (. َوَلْسُتِفْت، َلِكن ْ
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هي الروي ادلطلق حبرف الالم، واألخَت هي  ادلوجودة يف هذا البيتواحلروف القافية 
 اجملرى حبركة الفتحة. الوصل حبرف األلف. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي

 فَ ْلُيْصِلَحْنُه َعِقَب التََّأمُّلِ   َفَمْن جيَِْد ِفْيِه َاَشدَّ اخلََللِ  -ٙ
 تََأشْلُِليْ  ُهْوَعِقَبتْ  فَ ْلُيْصِلَحنْ   َدخْلََلِليْ  ِفْيِهْيَاَشدْ   َفَمْن جيَِدْ 

.///./  .//././    .//.//  .//.//   .///./   .//././ 
 ُمْستَ ْفِعُلْن  ُمْفَتِعُلْن   َمَفاِعُلنْ   ْفِعُلْن ُمْفَتِعُلنْ َمَفاِعُلْن   ُمْست َ 

البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
اي حذف احلرف  الرابع الساكن ،  وضربه سلبون اي حذف احلرف   وعروضه مطوية

ِعُلْن . وأما يف احلشو فيه الزحاف الثاين الساكن من التفعيلة فحذف السُت فصار َمَفا
اخلنب وهو حذف احلرف الثاين الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  

هي الروي ادلطلق حبرف االم،  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية َفَمْن جيَِدْ )
 رى حبركة الكسرة.واألخَت هي الوصل حبرف الياء. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجمل

َيانِ  -ٚ  يف ذِْكِر َمايَ ْلَزُم ِلإِلْنَسانِ    مَسَّْيُتُه تَ ْربَِيَة الّصب ْ
َياينْ  تَ ْربَِيَتصْ  مَسَْمْيتُ ُهوْ   ِإْنَساينْ   يَ ْلَزُمِللْ   ِفيذِْكرَِما  ِصب ْ

 ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْفَتِعُلْن َمْفُعْوُلنْ   ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْفَتِعُلْن َمْفُعْوُلنْ 
 البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 

اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما قبله من التفعيلة فحذف  عروضه مقطوعة
النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن ،  وضربه مقطوع أيضا. وأما يف احلشو 

ف احلرف الرابع الساكن من التفعيلة، فحذف الفاء فصار فيه الزحاف الطي وهو حذ
هي الروي ادلطلق  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية تَ ْربَِيَتْص، يَ ْلَزُمِللْ ُمْفَتِعُلْن )

حبرف النون، واألخَت هي الوصل حبرف الياء. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى 
 حبركة الكسرة.

 يل َوِلُكّل َمْن َعَلْيِه طَاَلًعا  وا اَْن َيُكْوَن نَاِفًعاَواللَّه اَْرجُ  -ٛ
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َوِلُكلْ   نَ َناِفَعا  ُجْواَيْ َيُكوْ   َوْلاَلُهاَرْ  َعَليْ   لِي ْ  طَاَلَعاهِ  ِلَمن ْ
  ُمْفَتِعُلْن  َمَفاِعُلْن  َمَفاِعُلنْ   ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلنْ 

هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. البحر ادلستخدم يف هذا البيت 
وهي حذف احلرف  الثاين الساكن.  وضربه سلبون اي حذف احلرف    عروضه سلبونة

الثاين الساكن. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين الساكن من 
َعَليْ التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) َوْلاَلُهاَْر  شو صحيح يف لفظ )(، وأما احلِلَمن ْ

هي الروي ادلطلق حبرف العُت،  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية ُجْواَيْ َيُكوْ 
 واألخَت هي الوصل حبرف األلف. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الفتحة.

 

 الباب الثاني -ب 

َماِت اَلَتَدْعُه لِلت ََّعبْ ِاىَل   طََلُب ِعْلِم الشَّرِْع َمْن َسْبِع َوَجبْ 
َ
  ادل

 تَ َعلََّمْنُه َأوَّاًل ِإْخَواينْ    َوَما اِلَْيِه اْحَتاَج اَْمُر الّدينِ 
 َوُمْصِلَح الُقُلْوِب َوالَعِقْيَدةْ    تَ َعلََّمْن ُمَصّحَح الِعَباَدةْ 

 اْحِرَصاَوَلْو ِبُعْشرِِ  َوَلِكِن    مُثَّ اْعَمَلْن دبَا َعِلْمَت سُلِْلَصا
بَُه اإِلَلُه قَ ْبَل اجلَاِهلِ    فَ َعامِلٌ ِبِعْلِمِه ملَْ َيعءَملِ   َعذَّ

اَرْيِن يف تَ ْقَوى اإِلل  ىِه َوْهَي ِمْن َجْهَلٍة َلْن حَتُْصاَل   َسَعاَدُة الدَّ
 ِعْلًما َلُه ُمَوقّ رًا ُمَعّلَما   فَ ْقَبَل ُكّل َعَمٍل تَ َعلََّما

 ُسَؤاَلُه ُمْطرَِق رَْأًس َواْرَتِقبْ   َتُه َواْصُمْت َاِجبْ َواْسُكْن ِاَذا َواَجهْ 
 ِبَغَْتِ ِعْصَياِن الَِّذْي َقْد َفطَرَا    َواْمَتِثَلنَّ اَْمَرُ  ِإْن اََمرَ 

 َبِل الْشِتَغاُل َماَيُسرُّ َواِجبُ    واْجَتِننَبْ َماَكاَن َعْنُه يَ ْرَغبُ 
 طَاِلْع ِمرَارًا َدْرَسُه لِتَ ْعَلَما   َواْطُلْب ِرَضاُ  أََبًدا لَِتْسَلَما
 ُمَوقّ رًا َلُه َولِْلِكَتابِ    َواْسأَْلُه َما أَبْ َهَم ِمْن أَبْ َوابِ 

 ِمْن آلِِه وَِكْيِلِه َأْو ِمْلِكهِ     َوَوقّ َرْن َما يَ تَ َعلَُّق بِهِ 
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 اْعِقاَل يُ ْنِجْيَك ِمْن اَْهَواِل َداَرْيِن    َفَكْيَف اَلَوَقْد َهَداَك َعَماًل 
َرَما  اَفَاَد َقرِئًا َيُكْوُن ُمْسِلَما   اَلَتْكُتنَبَّ يفْ ِكَتاٍب َغي ْ

 َواْجَتِنِب اجلَِْداَل َواْلُمَناَزَعةْ    َبِل اْشَتِغْل بِاْلِعْلِم َواْلُمطَاَلَعةْ 
ِب حَتُْرُم َعَلى  َشْخٍص ِبِعْلٍم نَاِفٍع َمااْشتَ َغاَل    ِجرَايَُة الطُّالَّ

 َوِاْن تَ َعلَّْمَت َبِطْيَء اْلَفْهمِ    َسْن ِمْن َرمْحَِة اْلَعِلْيمِ اَلتَ ْيأَ 
 تَ َنالُُه َوِقْيَل َمْن َجدَّ َوَجدْ    َبْل ِجدَّ فَاْلِعْلُم جِبٍِد اَلجِبَدْ 
 َوِبُعُدْوِل اْلِفْعِل َعْنَصَواِبِه    َوِاْن َصبَ ْرَت اجلَْْهَل تَْأمَثُ بِهِ 

  يف ما يلي:الباحثة واحد فواحدا  وحتلل
َماِت اَلَتَدْعُه لِلت ََّعبْ   طََلُب ِعْلِم الشَّرِْع ِمْن َسْبٍع َوَجبْ  -ٔ

َ
 إىَل ادل

 ُهْولِلْتتَ َعْب   ِتاَلَتدَعْ   إلَْلَمَما  َسْبِعْوَوَجبْ   ِمْشَشْرِعِمْن   طََلُبِعلْ 
 تَ ْفِعُلنْ َمَفاِعُلْن  َمَفاِعُلْن  ُمسْ   ُمْستَ ْفِعُلنْ    ُمْستَ ْفِعُلنْ   َفِعَلُُتْ 

 البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
عروضه صحيحة، وضربه صحيح. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف 

واحلروف (. ِتاَلَتدَعْ  ،إلَْلَمَماالثاين الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  )
وهذ  قافية رلردة عن الردف  هي الروي ادلقّيد حبرف الباء، دلوجودة يف هذا البيتاالقافية 

 .والتأسيس
 تَ َعلََّمْنُه َأوَّاًل ِإْخَواينْ    َوَما اِلَْيِه اْحَتاَج اَْمُر الّدينِ  -ٕ

 ِإْخَواينْ     ُهْوَأْوَوَلنْ  تَ َعْلَلَمنْ    ُرْدِديٍِتْ   ِهْحَتاَجَأمْ   َوَماِايَلْ 
 َمَفاِعُلْن  ُمْستَ ْفِعُلْن  َمْفُعْوُلنْ    ْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمْفُعْوُلنْ َمَفاِعلُ 

 البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما قبله من التفعيلة فحذف  عروضه مقطوعة

ِعْل/ َمْفُعْوُلْن ،  وضربه مقطوع أيضا . وأما يف احلشو النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ فْ 
فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار 
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(. يف لفظ )اْحَتاَج( ما كان بالتغيَت هو وصل مهزة القطع. َوَماِايَلْ، تَ َعْلَلَمنْ َمَفاِعُلْن  )
هي الروي ادلطلق حبرف النون، واألخَت هي  البيتادلوجودة يف هذا واحلروف القافية 

 الوصل حبرف الياء. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الكسرة.
 َوُمْصِلَح الُقُلْوِب َوالَعِقْيَدةْ    تَ َعلََّمْن ُمَصّحَح الِعَباَدةْ  -ٖ

 ْيَد ْ َعقِ  قُ ُلْوِبَولْ  َوُمْصِلَحلْ    ِعَباَد ْ  ُمَصْحِحَحلْ  تَ َعْلَلَمنْ 
././/      .//.//  .//.//   ././/  .//.//    .//.// 

 َمَفاِعُلْن   فُ ُعْوُلنْ    َمَفاِعُلنْ    َمَفاِعُلْن  َمَفاِعُلْن فُ ُعْوُلنْ 
 البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 

ع مع إسكان ما قبله من اي حذف ساكن الوتد اجملمو  عروضه مقطوعة مع اخلنب
التفعيلة فحذف النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن مث حذف السُت او الفاء 

،  وضربه مقطوع مع اخلنب . وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو فصار فُ ُعْوُلْن/ َمُعْوُلنْ 
ِعُلْن  )تَ َعْلَلَمْن، السُت فصار َمَفا ين الساكن من التفعيلة، فحذفحذف احلرف الثا

هي الروي  ادلوجودة يف هذا البيتواحلروف القافية ُمَصْحِحَحْل، َوُمْصِلَحْل، قُ ُلْوِبَوْل (. 
 .وهذ  قافية رلردة عن الردف والتأسيس ،اءادلقّيد حبرف اذل

 َوَلْو ِبُعْشرِِ  َوَلِكِن اْحِرَصا   مُثَّ اْعَمَلْن دبَا َعِلْمَت سُلِْلَصا -ٗ
َواَل  َوَلْوِبُعشْ    ْخِلَصامتَُ   دبَاَعِلمْ  َمَلنْ َمعْ ثُْ   ِكِنْحِرَصا رِِهي ْ

.//.//  .//.//  .//././   .//.// .//.//  .//.// 
 َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ    ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلْن  َمَفاِعُلنْ 

 قا لبحر الرجز. البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وف
وهي حذف احلرف  الثاين الساكن.  وضربه سلبون اي حذف احلرف    عروضه سلبونة

الثاين الساكن. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين الساكن من 
َواَل التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) صحيح (، وأما احلشو دبَاَعِلْم، َوَلْوِبُعْش، رِِهي ْ

هي الروي ادلطلق حبرف  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية ُثَْمْعَمَلنْ يف لفظ )
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الصاد، واألخَت هي الوصل حبرف األلف. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة 
 الفتحة.

بَُه اإِلَلُه قَ ْبَل اجلَاِهلِ    فَ َعامِلٌ ِبِعْلِمِه ملَْ يَعَملِ  -٘  َعذَّ
 لَْلَجاِهِليْ  ِااَلُهَقبْ  َعْذَذبَ ُهلْ    ملَْ يَ ْعَمِليْ  ِبِعْلِمِهيْ  ُممْ فَ َعالِ 

.//././  .//.//  .//.//   .//././   .//.//  .///./ 
 ُمْفَتِعُلْن َمَفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ    ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 

البيت وفقا لبحر الرجز.  البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا
وضربه صحيح. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف   عروضه صحيحة

(. فَ َعاِلُمْم ِبِعْلِمِهْي، ِااَلُهَقبْ الثاين الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  )
. لكسر ألجل الروي)ملَْ يَعَمِل( ما كاى بالتغيَت هو حتريك ادلضارع اجملزوم بايف لفظ 

هي الروي ادلطلق حبرف الالم، واألخَت هي  ادلوجودة يف هذا البيتواحلروف القافية 
 الوصل حبرف الياء. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الكسرة.

اَرْيِن يف تَ ْقَوى اإِلل -ٙ  ىِه َوْهَي ِمْن َجَهَلٍة َلْن حَتُْصاَل   َسَعاَدُة الدَّ
 لَْنَتْحُصاَل   َجَهَلِةلْ   ِهَوْهَيِمنْ    تَ ْقَواْلِاَل  َدَرْيِنِفيْ  َسَعاَدُةدْ 

 .//././  .//.//  .//.//   .//././   .////  .//.// 
 َمَفاِعُلْن َفِعَلُُتْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ    َمَفاِعُلْن َمَفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 

ت وفقا لبحر الرجز. البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البي
وضربه صحيح. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف   عروضه صحيحة

(. َسَعاَدُةْد، َدَرْيِنِفْي، ِهَوْهَيِمنْ الثاين الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  )
ألخَت هي هي الروي ادلطلق حبرف الالم، وا ادلوجودة يف هذا البيتواحلروف القافية 

 الوصل حبرف األلف. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الفتحة.
 ِعْلًما َلُه ُمَوقّ رًا ُمَعّلَما      فَ َقْبَل ُكّل َعَمٍل تَ َعلََّما -ٚ

َلُكلْ  َلُهوْ    تَ َعْلَلَما  لَِعَمِلنْ  فَ َقب ْ  ُمَعْلِلَما ُمَوْقِقَرمْ  ِعْلَمن ْ
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.//.//   .//// .//.//   /.//.// .//.//  .//./. 
 َمَفاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلنْ    َمَفاِعُلْن  َفِعَلُُتْ  َمَفاِعُلنْ 

البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
وهي حذف احلرف  الثاين الساكن.  وضربه سلبون اي حذف احلرف    عروضه سلبونة
ن. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين الساكن من الثاين الساك

َلُكْل، ُمَوْقِقَرمْ التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) (، وأما احلشو صحيح يف لفظ فَ َقب ْ
َلُهوْ ) هي الروي ادلطلق حبرف ادليم،  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية ِعْلَمن ْ

 ل حبرف األلف. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الفتحة.واألخَت هي الوص
 ُسَؤاَلُه ُمْطرَِق رَْأٍس َواْرَتِقبْ   َوْسُكْن ِاَذا َواَجْهَتُه َواْصُمْت َاِجبْ  -ٛ

 ِسْوَوْرَتِقبْ  ُمْطرَِق رَأ ُسَؤاذَلُوْ   َوْصُمْت َاِجبْ  َوَجْهتَ ُهوْ  َوْسُكْن ِاَذا
 .//././//././  .//.//.   .//././  .///./   .//.// 

 ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمَفاِعُلْن ُمْفَتِعُلنْ    ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 

وضربه صحيح. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف   عروضه صحيحة
(. واحلروف َوَجْهتَ ُهْو، ُسَؤاذَلُوْ الثاين الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  )

وهذ  قافية رلردة عن الردف هي الروي ادلقّيد حبرف الباء، ادلوجودة يف هذا البيت القافية 
 .والتأسيس

 ْد َفطَرَاِبَغَْتِ ِعْصَياِن الَِّذْي قَ     َواْمَتِثَلنَّ اَْمَرُ  ِإْن اََمرَ  -ٜ
 َقْدَفطََرا يَانِْلَلِذيْ  ِبَغَْتِِعصْ    ِإْن اََمَرا نَاأَْمَرُهوْ  َوْمَتِثَلنْ 

.///./  .//././ .///./   .///./  .//././ .//.// 
 َمَفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْفَتِعُلنْ    ُمْفَتِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْفَتِعُلنْ 

ر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حب
اي حذف احلرف  الرابع الساكن ،  وضربه مطوي اي حذف احلرف   وعروضه مطوية
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الرابع الساكن من التفعيلة فحذف الفاء فصار َمْفَتِعُلْن . وأما يف احلشو فيه الزحاف 
َفاِعُلْن  اخلنب وهو حذف احلرف الثاين الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار مَ 

(. واحلروف القافية ادلستخدمة هي الروي ادلطلق حبرف الراء، واألخَت هي ِبَغَْتِِعصْ )
 هي اجملرى حبركة الفتحة. ادلوجودة يف هذا البيتالوصل حبرف األلف. وأما حركة القافية 

 َبِل الْشِتَغاُل َماَيُسرُّ َواِجبُ    َواْجَتِننَبْ َماَكاَن َعْنُه يَ ْرَغبُ  -ٓٔ
 ُرَواِجبُ وْ  ُلَماَيُسرْ   بَِلْشِتَغا   ُهيَ ْرَغبُ وْ  َماَكانَ َعنْ  َتِننَبْ َوجْ 
/.//.//  .//././  .///.   .//.// .//.//  .//.// 

 َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ    ُمْفَتِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلنْ 
 وفقا لبحر الرجز. البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت 

وهي حذف احلرف  الثاين الساكن.  وضربه سلبون اي حذف احلرف    عروضه سلبونة
الثاين الساكن. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين الساكن من 

 (، وأما احلشو صحيح يف لفظبَِلْشِتَغا،  ُلَماَيُسرْ التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  )
هي الروي ادلطلق حبرف الباء،  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية َماَكانَ َعنْ )

 واألخَت هي الوصل حبرف الواو. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الضمة.
 طَاِلْع ِمرَارًا َدْرَسُه لِتَ ْعَلَما   َواْطُلْب ِرَضاُ  أََبًدا لَِتْسَلَما -ٔٔ

 لِتَ ْعَلَما َرْنَدْرَسُهوْ  ِلْع ِمرَاطَ    لَِتْسَلَما ُهأََبَدلْ   ْطُلْب ِرَضاوَ 
.//.//   .////    .//././   .//.//  .//././  .//.// 

 ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ    َمَفاِعُلنْ  َفِعَلُُتْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ 
ا لبحر الرجز. البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفق

وهي حذف احلرف  الثاين الساكن.  وضربه سلبون اي حذف احلرف    عروضه سلبونة
الثاين الساكن. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين الساكن من 

َوْطُلْب (، وأما احلشو صحيح يف لفظ )طَِلْع ِمَراالتفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  )
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هي الروي ادلطلق حبرف ادليم،  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية رَْنَدْرَسُهوْ  ِرَضا،
 واألخَت هي الوصل حبرف األلف. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الفتحة.

 ُمَوقّ رًا َلُه َولِْلِكَتابِ    َواْسأَْلُه َما أَبْ َهَم ِمْن أَبْ َوابِ  -ٕٔ
 ِكَتاِبْ  اَلُهْوَوِللْ  َوْقِقَرنْ مُ    أَبْ َواِبْ  َهَمِمنْ أَب ْ   َوْسأَْلُه َما

./././  .///./  .//././   ././/  .//././  .//.// 
 َمَفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمُعْوُلنْ    ُمْفَتِعُلْن َمْفُعْوُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ 

الرجز. البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر 
عروضه مقطوعة اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما قبله من التفعيلة فحذف 

اي  اخلنب وضربه مقطوع مع اخلنب  النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلن،
حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما قبله من التفعيلة فحذف النون واسكن ما قبله 

. وأما يف احلشو  / َمْفُعْوُلْن مث حذف السُت او الفاء فصار فُ ُعْوُلْن/ َمُعْوُلنْ فصار ُمْستَ ْفِعلْ 
السُت فصار  ين الساكن من التفعيلة، فحذففيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثا

هي الروي ادلطلق حبرف  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية  ُمَوْقِقَرنْ َمَفاِعُلْن  )
 هي الوصل حبرف الياء. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة َتخ، واألباءال

 الكسرة.
 ِمْن آلِِه وَِكْيِلِه َأْو ِمْلِكهِ     َوَوقّ َرْن َما يَ تَ َعلَُّق بِهِ  -ٖٔ

 َأْو ِمْلِكِهيْ  ِكْيِلِهيْ َو  ِمْن اَاذلِِيْ    َلُقِبِهيْ  َما يَ تَ َعلْ  َوَوْقِقَرنْ 
.////  .///./  .//.//   .//././    .//.//  .//././ 
 ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ    َمَفاِعُلْن ُمْفَتِعُلْن َفِعَلُُتْ 

البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
وهي اجتماع اخلنب مع الطي من التفعيلة حتذف سينها وفاؤها فتصَت   وعروضه سلبولة

.  وضربه صحيح. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين  َفِعَلُُتْ
(، وأما احلشو َوَوْقِقَرْن ، وَِكْيِلِهيْ الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  )
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هي الروي ادلطلق  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية ِمْن اَاذلِِيْ صحيح يف لفظ )
الكاف، واألخَت هي الوصل حبرف اذلاء الضمَت. وأما حركة القافية ادلستخدمة  حبرف

 هي اجملرى حبركة الكسرة.
 يُ ْنِجْيَك ِمْن اَْهَواِل َداَرْيِن اْعِقاَل    َفَكْيَف اَلَوَقْد َهَداَك َعَماًل  -ٗٔ

َفاَل   َرْيِنْعِقاَل  اَْهَواِلَدا يُ ْنِجْيَكِمنْ    اَل َكَعمَ  َواََقْدَهَدا َفَكي ْ
.//.//  .//// .//././   .//././ .//././  .//././ 

 ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ    َمَفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعَلُُتْ 
. البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز

عيلة حتذف سينها وفاؤها فتصَت وهي اجتماع اخلنب مع الطي من التف  وعروضه سلبولة
.  وضربه صحيح. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين  َفِعَلُُتْ

َفاَل الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) (، وأما احلشو صحيح يف َفَكي ْ
هي الروي  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية اَْهَواِلَدا َواََقْدَهَدا، يُ ْنِجْيَكِمْن،لفظ )

ادلطلق حبرف الالم، واألخَت هي الوصل حبرف األلف. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي 
 اجملرى حبركة الفتحة.

َرَما -٘ٔ  اَفَاَد َقرِئًا َيُكْوُن ُمْسِلَما   اَلَتْكُتنَبَّ يفْ ِكَتاٍب َغي ْ
َغَْتَِما نَِفْي ِكَتا لََتْكُتنَبْ  َيُكوْ  قَااَفَاَد    بِن ْ  مُنُْسِلَما رِئَ ن ْ

.//././  .//.//  .//.//   .//.// .//.// .//.// 
 َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ    ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 

البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
حذف احلرف الثاين الساكن من التفعيلة،  وهو وعروضه صحيحة.  وضربه سلبون

، نَِفْي ِكَتا، اَفَاَد فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب ) لََتْكُتنَبْ
َيُكوْ  هي الروي ادلطلق حبرف ادليم،  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية قَا، رِئَ ن ْ

 ركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الفتحة. واألخَت هي الوصل حبرف األلف. وأما ح
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 َواْجَتِنِب اجلَِْداَل َواْلُمَناَزَعةْ    َبِل اْشَتِغْل بِاْلِعْلِم َواْلُمطَاَلَعةْ  -ٙٔ
 ُمَناَزَعهْ  ِجَداَلَولْ  َوْجَتِنِبلْ    ُمطَاَلَعهْ  بِْلِعْلِم َولْ  بَِلْشَتِغلْ 

.//.//  .//././  .//.//   /  .//.//  .///././/./ 
 َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ    َمَفاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 

البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
من التفعيلة فحذف السُت فصار  وهي حذف احلرف  الثاين الساكن  عروضه سلبونة

ما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين َمَفاِعُلْن.  وضربه سلبون. وأ
(، وأما بَِلْشَتِغْل ، َوْجَتِنِبْل، ِجَداَلَولْ الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  )

هي الروي  ادلوجودة يف هذا البيتواحلروف القافية (. بِْلِعْلِم َولْ احلشو صحيح يف لفظ )
 .قافية رلردة عن الردف والتأسيس وهذ  اء،ادلقّيد حبرف اذل

ِب حَتُْرُم َعَلى -ٚٔ  َشْخٍص ِبِعْلٍم نَاِفٍع َمااْشتَ َغاَل    ِجرَايَُة الطُّالَّ
َناِفِعنْ  َشْخِصْمِبِعلْ    ُرُم َعاَل  طُْلاَلبَِتحْ  ِجَريَُةطْ   َمْشتَ َغاَل  ِمن ْ

.//// .//././ .////   .///./  .//././  .//././ 
 ُمْفَتِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ    ُلْن َفِعَلُُتْ ُمْستَ ْفعِ  َفِعَلُُتْ 

البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
وهي اجتماع اخلنب مع الطي من التفعيلة حتذف سينها وفاؤها فتصَت   وعروضه سلبولة

.  وضربه مطوي اي حذف احلرف  الرابع ا لساكن من التفعيلة فحذف الفاء فصار َفِعَلُُتْ
َمْفَتِعُلْن. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلبل وهو اجتماع اخلنب مع الطي من التفعيلة 

،  ِجَريَُةطْ (، وأما احلشو صحيح يف لفظ )ِجَريَُةطْ حتذف سينها وفاؤها فتصَت َفِعَلُُتْ )
َناِفِعنْ  ،َشْخِصْمِبِعلْ  هي الروي ادلطلق حبرف  دة يف هذا البيتادلوجو (. واحلروف القافية ِمن ْ

الالم، واألخَت هي الوصل حبرف األلف. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة 
 الفتحة.

 َوِاْن تَ َعلَّْمَت َبِطْيَء اْلَفْهمِ    اَلتَ ْيَأَسْن ِمْن َرمْحَِة اْلَعِلْيمِ  -ٛٔ
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 َءْلَفْهِميْ  َلْمَت َبِطيْ  َعلْ َوِاْن ت َ    َعِلْيِميْ  ِمْن َرمْحَِةلْ  اَلتَ ْيَأَسنْ 
././/   .//././ .//././   ./././     .///./  .//.// 

 َمَفاِعُلْن ُمْفَتِعُلْن َمْفُعْوُلنْ    ُمْستَ ْفِعُلْن َمُعْوُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ 
البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 

اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما قبله من  اخلنب خلنبمع ا ةمقطوع عروضه
التفعيلة فحذف النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن مث حذف السُت او الفاء 

مقطوع اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما وضربه   فصار فُ ُعْوُلْن/ َمُعْوُلْن ،
وأما يف احلشو سكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن . قبله من التفعيلة فحذف النون وا

السُت فصار  ين الساكن من التفعيلة، فحذففيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثا
(. واحلروف اَلتَ ْيَأَسْن، ِمْن َرمْحَِةلْ وأما احلشو صحيح يف لفظ ) (َوِاْن تَ َعلْ َمَفاِعُلْن  )

 هي الوصل حبرف َت، واألخيمهي الروي ادلطلق حبرف ادل تادلوجودة يف هذا البيالقافية 
 الياء. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الكسرة.

 تَ َنالُُه َوِقْيَل َمْن َجدَّ َوَجدْ    َبْل ِجدَّ فَاْلِعْلُم جِبٍِد اَلجِبَدْ  -ٜٔ
َلمَ  تَ َناذُلُوْ    ِدْلاَلجِبَدْ  ِعْلُمِبِجدْ  بَ ْلِجْدَدَفلْ   دْ َجْدَدَوجَ  نْ َوِقي ْ

.//././   .///./   .//././  .///./ .//.// .//.// 
 ُمْفَتِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ    ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْفَتِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ 

 البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
رف  الرابع الساكن من التفعيلة فحذف وعروضه صحيحة.  وضربه مطوي اي حذف احل

الفاء فصار َمْفَتِعُلْن. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلبل وهو اجتماع اخلنب مع الطي من 
َلَمنْ التفعيلة حتذف سينها وفاؤها فتصَت َفِعَلُُتْ ) (، وأما احلشو صحيح يف لفظ تَ َناذُلُْو، َوِقي ْ

هي الروي ادلقّيد حبرف الدال،  دة يف هذا البيتادلوجو (. واحلروف القافية بَ ْلِجْدَدَفلْ )
 .وهذ  قافية رلردة عن الردف والتأسيس

 َوِبُعُدْوِل اْلِفْعِل َعْنَصَواِبِه    َوِاْن َصبَ ْرَت اجلَْْهَل تَْأمَثُ بِهِ  -ٕٓ
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ُعُدوْ    َثُْوهِبِيْ  تَ ْلَجْهَلَتأْ  َوِاْن َصبَ رْ   َصَواهِبِيْ  لِْلِفْعِلَعنْ  َوبِي ْ
./   .//.//.//.// .//./   .//.// .//././  .//.// 

 َمَفاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ    َمَفاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 
البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 

فصار  من التفعيلة فحذف السُت وهي حذف احلرف  الثاين الساكن  عروضه سلبونة
َمَفاِعُلْن.  وضربه سلبون. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاين 

ُعُدوْ الساكن من التفعيلة، فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) (، وأما احلشو َوِاْن َصبَ ْر ، َوبِي ْ
هي  البيتادلوجودة يف هذا (. واحلروف القافية  لِْلِفْعِلَعنْ ، تَ ْلَجْهَلَتأْ صحيح يف لفظ )

الروي ادلطلق حبرف الباء، واألخَت هي الوصل حبرف اذلاء. وأما حركة القافية ادلستخدمة 
 هي اجملرى حبركة الكسرة.

 الباب الثالث -ج 

 ِلَكْي َتُكْوَن َأْكَمَل اإِلْنَسانِ    األُمُّ َواأَلُب يُ َربّ َياِن 
 َعْت َحَضَنتِ َوَوَضَعْت َفَأْرضَ   َقْد مَحََلْتَك األُمُّ بِاْلَمَشقَّةِ 
ُلْولَةْ   بِبَ ْوِل َغاِئِطَك ُكلَّ َحاَلةْ   َحىتَّ َيُكْوَن ثَ ْوبُ َها َمب ْ

 ِإالَّ ِإَذا اَطَْعَت َاْي أَْرَضْيتَ َها   ِلَذاَك فَاجْلَنَُّة اَلَتدُخُلَها
 َكَساَك َأْطَعَمَك بِاْلَبَشاَشةْ   أَبُ ْوَك َيْطُلُب َلَك اْلَمِعْيَشْة 

 َوَمأَتَ ْيَت ذَلَُما ثَ َوابَا  اَم َواآلَدابَا َعلََّمَك اأَلْحكَ 
َنْع دبَا اَتَاَك ِمْن ِهَباتِ   َتْظَفْر ِبِعْلِم ُموِجِب النََّجاةِ   فَاق ْ

 ُمَوقّ رًا َواَل تُرِْد َسْيبَ ُهَما  َبْل اَْنِفَقْن شلَّا َمَلَكْت ِفْيِهَما
 َمْعِصَيَة الَوهَّابِ َمَلْم َيُكْن    َواْمَتِثَلْن اَْمَرمُهَا َجْيِنيبْ 

َعا  قَ ْوذَلَُما َواْجَتِنِب اْلَمْمنُ ْوَعا  ِإْن نَاَديَاَك َفَأِجْب ُمِطي ْ
َمُهَما  ُرْوَر ُقدَّ

َ
 ََتَلًُّصا ِإالَّ خِلِْدَمِتِهَما  َواْجَتِنِب ادل

 ُقْل ذَلَُما قَ ْواًل َكردِْيًا ُمْعِظَما َواْخِفْض َجَناَح الُذّل َواْخَضْع ذَلَُما
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َهْر مُهَا اْلَزْم طَاَعًة َوَوَجاَل   اَل تَ ُقْوَلْن ذَلَُما ُافٍّ َواَل وَ   تَ ن ْ
ُهَما َواَل تَأُمْرمُهَا  بَِأِي َشْيٍء َما َواَل َُتْزِنْ ُهَما   اَلتُ ْبِغَضن ْ
 ِرَضا اِلَِه اخْلَْلِق يفْ ِرَضامُهَا  َواهلِل يَ ْلَزَمنََّك الْسًتَْضامُهَا

 بِاْلَقْوِل اَْوَعقَّ دبَا َقْدَعِمَلهْ   َكاَنْت َهائَِلةْ   ُعُقْوبَُة اْلُعُقْوقِ 

 وحتلل الباحثة واحد فواحدا يف ما يلي: 

 ِلَكْي َتُكْوَن َأْكَمَل اإِلْنَسانِ    األُمُّ َواأَلُب يُ َربّ َياِن  -ٔ
 ِإْنَساينْ  نََأْكَمَللْ  ِلَكْيَتُكوْ     بَِياينْ  أَبُ يُ َربْ  َاأْلُشْلَُولْ 

/  .//././././/  .///  ./././  .//.// .//.// 
 َمَفاِعُلْن َمْفُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ   ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعَلُُتْ َمُعْوُلنْ 

 البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
ن اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما قبله م اخلنب مع اخلنب ةمقطوع عروضه

التفعيلة فحذف النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن مث حذف السُت او الفاء 
مقطوع اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما وضربه   فصار فُ ُعْوُلْن/ َمُعْوُلْن ،

حلشو وأما يف اقبله من التفعيلة فحذف النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن . 
السُت فصار  ين الساكن من التفعيلة، فحذففيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثا

(. واحلروف القافية َاأْلُشْلَُولْ وأما احلشو صحيح يف لفظ ) (ِلَكْيَتُكوْ، نََأْكَمَللْ َمَفاِعُلْن  )
  هي الوصل حبرف الياء.َت، واألخنونهي الروي ادلطلق حبرف ال ادلوجودة يف هذا البيت

 وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الكسرة.
 َوَوَضَعْت َفَأْرَضَعْت َحَضَنتِ   َقْد مَحََلْتَك األُمُّ بِاْلَمَشقَّةِ  -ٕ

 َحَضَنيِتْ  َفَأْرَضَعتْ  َوَوَضَعتْ   َمَشْقَقِةيْ  َكْْلُشْلُِبلْ  َقْدمَحََلتْ 
.//.//   .//././  .///./  .////   .//.//  .//// 

 َفِعَلُُتْ َمَفاِعُلْن   َفِعَلُُتْ   ِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلنْ ُمْفتَ 
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عروضه  البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
من التفعيلة فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن.   وهي حذف احلرف  الثاين الساكن  سلبونة

خلنب مع الطي من التفعيلة حتذف سينها وفاؤها فتصَت وهو اجتماع ا  وضربه سلبول
ين الساكن من التفعيلة، . وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاَفِعَلُُتْ 

(، وأما احلشو صحيح يف لفظ ، َفَأْرَضَعتْ   َمَشْقَقِةيْ السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) فحذف
، اءتهي الروي ادلطلق حبرف ال ودة يف هذا البيتادلوج(. واحلروف القافية َكْْلُشْلُِبلْ )

 . وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الكسرة.واألخَت هي الوصل حبرف الياء
ُلْولَةْ  -ٖ  بِبَ ْوِل َغاِئِطَك ُكلَّ َحاَلةْ   َحىتَّ َيُكْوَن ثَ ْوبُ َها َمب ْ

ُلْولَهْ  نَ ثَ ْوبُ َها َحْتتَ َيُكوْ   الَةْ حلََ  َكُكلْ ِئِطيْ  بِبَ ْولَِغا  َمب ْ
./././ .//.//  .///./  ./.// .//.// .//.// 
 َمَفاِعُلْن َمُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ   ُمْفَتِعُلْن َمَفاِعُلْن َمْفُعْوُلنْ 

البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
ا قبله من التفعيلة فحذف مقطوعة اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان م عروضه

اي حذف  اخلنبوضربه مقطوع مع   النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن ،
ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما قبله من التفعيلة فحذف النون واسكن ما قبله فصار 

وأما يف احلشو فيه ُلْن . ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن مث حذف السُت او الفاء فصار فُ ُعْوُلْن/ َمُعوْ 
السُت فصار  ين الساكن من التفعيلة، فحذفالزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثا

هي الروي  ادلوجودة يف هذا البيتواحلروف القافية . (نَ ثَ ْوبُ َها، بِبَ ْولَِغا، ِئِطْيَكُكلْ َمَفاِعُلْن  )
 مؤسسة.وهذ  قافية  اء،ادلقّيد حبرف اذل

 ِإالَّ ِإَذا اَطَْعَت َاْي أَْرَضْيتَ َها   اَلَتدُخُلَها ِلَذاَك فَاجْلَنَّةُ  -ٗ
َنُةاَل  ِلَذاَكَفلْ   أَْرَضْيتَ َها  اَطَْعَتَايْ  إِْلاَل ِإَذا  َتْدُخُلَها َجن ْ

.///./ .///./  .////  .//././ .//.// .//././ 
 ُلنْ ُمْستَ ْفعِ  ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلنْ   ُمْفَتِعُلنْ  َفِعَلُُتْ ُمْفَتِعُلنْ 
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البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
عروضه مطوية اي حذف احلرف  الرابع الساكن من التفعيلة فحذف الفاء فصار 

صحيح. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلبل وهو اجتماع اخلنب مع الطي  ُمْفَتِعُلْن.  وضربه
(، وأما احلشو صحيح يف لفظ ِلَذاَكَفلْ ؤها فتصَت َفِعَلُُتْ )من التفعيلة حتذف سينها وفا

، تاءهي الروي ادلطلق حبرف ال ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية إِْلاَل ِإَذا)
. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة اء الضمَت هي الوصل حبرف اذلَتواألخ

 .فتحةال
 َكَساَك َأْطَعَمَك بِاْلَبَشاَشةْ   َمِعْيَشْة أَبُ ْوَك َيْطُلُب َلَك الْ  -٘

 َبَشاَشةْ  َعَمَكِبلْ  َكَساَكَأطْ    َمِعْيَشةْ   لُبُ ْوَلَكلْ  أَبُ وَْكَيطْ 
././/  .//.//  .//.//  ././/    .////    .//.// 

 َمُعْوُلنْ      َفِعَلُُتْ    َمَفاِعُلنْ   َمُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ 
دم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. البحر ادلستخ

اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما قبله من  اخلنبمع مقطوعة  عروضه
التفعيلة فحذف النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن مث حذف السُت او الفاء 

وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو اخلنب. طوع مع وضربه مق  فصار فُ ُعْوُلْن/ َمُعْوُلْن ،
 ،أَبُ وَْكَيطْ السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) الثاين الساكن من التفعيلة، فحذف حذف احلرف 

هي الروي ادلقّيد حبرف  ادلوجودة يف هذا البيتواحلروف القافية . (َكَساَكَأطْ ،   لُبُ ْوَلَكلْ 
 مؤسسة.وهذ  قافية  اء،اذل

 
 َوَمأَتَ ْيَت ذَلَُما ثَ َوابَا   اأَلْحَكاَم َوآْلَدابَاَعلََّمَك  -ٙ

 ثَ َوابَا تَ َلُهَما َوَماَأيتَْ   أََدابَا َأْحَكاَم َولْ  َعْلَلَمَكلْ 
 ././/  .//././  .///./  ./.// .//// .//.// 

 َمُعْوُلنْ   َفِعَلُُتْ   َمَفاِعُلنْ   ُمْفَتِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن َمُعْوُلنْ 
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خدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. البحر ادلست
اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما قبله من  اخلنبمع مقطوعة  عروضه

التفعيلة فحذف النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن مث حذف السُت او الفاء 
وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو اخلنب. قطوع مع وضربه م  فصار فُ ُعْوُلْن/ َمُعْوُلْن ،

وأما  (َوَماَأيتَْ السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) ين الساكن من التفعيلة، فحذفحذف احلرف الثا
هي الروي  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية َأْحَكاَم َولْ احلشو صحيح يف لفظ )

. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي لفرف األ هي الوصل حبَت، واألخباءادلطلق حبرف ال
 .فتحةاجملرى حبركة ال

َنْع دبَا اَتَاَك ِمْن ِهَباتِ  -ٚ  َتْظَفْر ِبِعْلِم ُموِجِب النََّجاةِ   فَاق ْ
 صَلَايتْ  شلُْوِجنِبْ  َتْظَفْرِبِعلْ   ِهَبايتْ   اَتَاَكِمنْ  فَ ْقنَ ْعِبَما

./.// .//.// .//././  ./.// .//.// .//././ 
 ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلْن َمُعْوُلنْ   ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلْن َمُعْوُلنْ 

 البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما قبله من  اخلنبمع مقطوعة  عروضه

ر ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن مث حذف السُت او الفاء التفعيلة فحذف النون واسكن ما قبله فصا
وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو اخلنب. وضربه مقطوع مع   فصار فُ ُعْوُلْن/ َمُعْوُلْن ،

اَتَاَكِمْن، السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) يلة، فحذفحذف احلرف الثاين الساكن من التفع
ادلوجودة يف (. واحلروف القافية فَ ْقنَ ْعِبَما، َتْظَفْرِبِعلْ )وأما احلشو صحيح يف لفظ  (شلُْوِجنِبْ 

. وأما حركة ياء هي الوصل حبرف الَت، واألختاءهي الروي ادلطلق حبرف ال هذا البيت
 .كسرةالقافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة ال

 اُمَوقّ رًا َواَل تُرِْد َسْيبَ ُهمَ   َبْل اَْنِفَقْن شلَّا َمَلْكَت ِفْيِهَما -ٛ
 َسْيبَ ُهَما َواَل تُرِدْ  ُمَوْقِقَروْ   َتِفْيِهَما شلَْماَمَلكْ   َباْلَْنِفَقنْ 

 .//.// .//././  .//././   .///./ .//.//  .//.// 
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 ُمْفَتِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ 
عروضه ن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، أل

من التفعيلة فحذف السُت فصار َمَفاِعُلْن.   وهي حذف احلرف  الثاين الساكن  سلبونة
وضربه مطوي اي حذف احلرف  الرابع الساكن من التفعيلة فحذف الفاء فصار 

ن التفعيلة، ين الساكن م. وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاُمْفَتِعُلنْ 
(، وأما احلشو صحيح يف لفظ ُمَوْقِقَروْ، َواَل تُرِدْ السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) فحذف

هي الروي ادلطلق حبرف  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية َباْلَْنِفَقْن،  شلَْماَمَلكْ )
رى حبركة . وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجمليم، واألخَت هي الوصل حبرف األلفادل
 .فتحةال

 َمَلْم َيُكْن َمْعِصَيَة الَوهَّابِ    َواْمَتِثَلْن اَْمَرمُهَا َجْيِنيبْ  -ٜ
 َوْهَهاِبْ  َمْعِصَيَةلْ  َمَلْم َيُكنْ   ِجَيِنيبْ  اَْمرَامُهَا  َوْمَتِثَلنْ 

  .//././ .///././///  ./././  .///./  .//.// 
 َمَفاِعُلْن ُمْفَتِعُلْن َمْفُعْوُلنْ     ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعَلُُتْ  ُمْفَتِعُلنْ 

البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
سلبولة وهي اجتماع اخلنب مع الطي من التفعيلة حتذف سينها وفاؤها فتصَت  عروضه
ه من التفعيلة مقطوع اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع إسكان ما قبلوضربه   ، َفِعَلُُتْ 

وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب فحذف النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن. 
َمَلْم السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) ين الساكن من التفعيلة، فحذفوهو حذف احلرف الثا

هي  هذا البيتادلوجودة يف واحلروف القافية  (.اَْمرَامُهَاوأما احلشو صحيح يف لفظ ) (َيُكنْ 
. وأما حركة القافية ادلستخدمة لياء هي الوصل حبرف اَت، واألخالروي ادلطلق حبرف الباء

 .كسرةهي اجملرى حبركة ال
َعا -ٓٔ  قَ ْوذَلَُما َواْجَتِنِب اْلَمْمنُ ْوَعا  ِاْن نَاَديَاَك َفَأِجْب ُمِطي ْ

َعا َفَأِجبْ كَ   ِاْن نَاَديَا  نُ ْوَعاشلَْ  َوْجَتِنِبلْ  قَ ْوذَلَُما  ُمِطي ْ
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./.// .//// .//././  ./././ .///./  .///./ 
 ُمْفَتِعُلْن َمْفُعْوُلنْ  ُمْفَتِعُلنْ   ُمْستَ ْفِعُلْن َفِعَلُُتْ َمُعْوُلنْ 

 البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
إسكان ما قبله من اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع  اخلنبمع مقطوعة  عروضه

التفعيلة فحذفت حرف النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمْفُعْوُلْن مث حذف السُت 
مقطوع اي حذف ساكن الوتد اجملموع مع وضربه   ، او الفاء فصار فُ ُعْوُلْن/ َمُعْوُلنْ 

وأما ُعْوُلْن. إسكان ما قبله من التفعيلة فحذف النون واسكن ما قبله فصار ُمْستَ ْفِعْل/ َمفْ 
 رابع الساكن من التفعيلة، فحذفوهو حذف احلرف ال طييف احلشو فيه الزحاف ال

 (.ِاْن نَاَديَاوأما احلشو صحيح يف لفظ ) (َوْجَتِنِبلْ  ،قَ ْوذَلَُما)  ُمْفتَ ْفِعُلنْ فصار  فاءال
ي  هَت، واألخهي الروي ادلطلق حبرف العُت ادلوجودة يف هذا البيتواحلروف القافية 

 .فتحة. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الأللفالوصل حبرف ا
َمُهَما  -ٔٔ ُرْوَر ُقدَّ

َ
 ََتَلًُّصا ِإالَّ خِلِْدَمِتِهَما  َواْجَتِنِب ادل

 َمِتِهَما إِْلاَلخِلِدْ  ََتَْلُلَصنْ    َدَمُهَما َمُرْوَرُقدْ  َوْجَتِنِبلْ 
.////  .//.// .///./   .//././ .//.//.//// 

 َفِعَلُُتْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   َفِعَلُُتْ  َمَفاِعُلنْ  ُمْفَتِعُلنْ 
. البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز

وهي اجتماع اخلنب مع الطي من التفعيلة حتذف سينها وفاؤها فتصَت   سلبولة عروضه
ين وأما يف احلشو فيه الزحاف اخلنب وهو حذف احلرف الثاسلبول. وضربه   ، َفِعَلُُتْ 

وأما احلشو  (َمُرْوَرُقْد، ََتَْلُلَصْن السُت فصار َمَفاِعُلْن  ) الساكن من التفعيلة، فحذف
هي الروي ادلطلق  ادلوجودة يف هذا البيتواحلروف القافية  (.إِْلاَلخِلِدْ صحيح يف لفظ )

. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى أللفرف ا هي الوصل حبَت، واألخحبرف ادليم
 .فتحةحبركة ال

 ُقْل ذَلَُما قَ ْواًل َكردِْيًا ُمْعِظَما َواْخِفْض َجَناَح الُذّل َواْخَضْع ذَلَُما -ٕٔ
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 شَلُْمْعِظَما قَ ْولَْنَكرِيْ  قُ ْلَلُهَما َضْع ذَلَُما َحْذُذْلِلَوخْ  ْخِفْضَجَناوَ 
.///./   .//././ .//././  .//././  .//././ .///./ 

 ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْفَتِعُلنْ   ُمْفَتِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ 
. عروضه البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز

َتِعُلْن.  مطوية اي حذف احلرف  الرابع الساكن من التفعيلة فحذف الفاء فصار ُمفْ 
الرابع الساكن من وهو حذف احلرف  طي. وأما يف احلشو فيه الزحاف الوضربه صحيح

(، وأما احلشو صحيح يف لفظ قُ ْلَلُهَما)  ُمْفَتِعُلنْ فصار  الفاء التفعيلة، فحذف
ي هي الرو  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية قَ ْولَْنَكرِيْ ، َوْخِفْضَجَنا، َحْذُذْلِلَوخْ )

. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي يم، واألخَت هي الوصل حبرف األلفادلطلق حبرف ادل
 .فتحةاجملرى حبركة ال

َهْر مُهَا اْلَزْم طَاَعًة َوَوَجاَل   َواَل تَ ُقْوَلْن ذَلَُما ُافٍّ َواَل  -ٖٔ  تَ ن ْ
َهْرمهَُلْ   اُْفِفْو َواَل  َلْن ذَلَُما َولَتَ ُقوْ   اَل َوَوجَ  َزْمطَاَعَةوْ   تَ ن ْ

.//././ .///./ .////  .////  .//././ .//././ 
 َفِعَلُُتْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   ُمْستَ ْفِعُلنْ  َفِعَلُُتْ ُمْفَتِعُلنْ 

 عروضه البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
من التفعيلة حتذف سينه وفاؤ  وهو اجتماع اخلنب مع الطي  سلبولوضربه   صحيحة،

 . الرابع الساكن من وهو حذف احلرف  طيوأما يف احلشو فيه الزحاف الفتصَت َفِعَلُُتْ
َهْرمهَُْل  (، وأما احلشو صحيح يف لفظ )َلْن ذَلَُما)  ُمْفَتِعُلنْ فصار  الفاء التفعيلة، فحذف تَ ن ْ

الم، هي الروي ادلطلق حبرف ال ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية َزْمطَاَعَةوْ 
 .فتحة. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الواألخَت هي الوصل حبرف األلف

ُهَما َواَل تَأُمْرمُهَا -ٗٔ  بَِأّي َشْيٍء َما َواَل َُتْزِنْ ُهَما   اَلتُ ْبِغَضن ْ
  زِنْ ُهَماَتُْ   ِءشْلَاَواَل  بِأَْيِيَشيْ   تَأُمْرمُهَا مُهَاَواَل  لَتُْبِغَضنْ 

.//././ ./././ .//.//  .//././ .//././  .//.// 
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 ُمْستَ ْفِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمْفُعْوُلنْ  َمَفاِعُلنْ 
 عروضه البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 

 الثاينوهو حذف احلرف  نبفيه الزحاف اخل وأما يف احلشوصحيح. وضربه   صحيحة،
(، وأما احلشو لَتُْبِغَضْن، بِأَْيِيَشيْ )  َمَفاِعُلنْ فصار  السُت التفعيلة، فحذفالساكن من 

هي الروي ادلطلق  ادلوجودة يف هذا البيت(. واحلروف القافية ِءشْلَاَواَل صحيح يف لفظ )
حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى  . وأمايم، واألخَت هي الوصل حبرف األلفحبرف ادل
 .فتحةحبركة ال

 ِرَضا اِلَِه اخْلَْلِق يفْ ِرَضامُهَا  َواهلِل يَ ْلَزَمنََّك الْسًتَْضامُهَا -٘ٔ
َنَكسْ  َوْلاَلِ  َيلْ   ِرَضامُهَا ِهْلَخْلِقِفيْ  ِرَضاِااَل   تِْرَضامُهَا َزَمن ْ

.//././   .//.// .//././  .//.//  .//././ .//.// 
 ُمْستَ ْفِعُلْن َمَفاِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ   ُمْستَ ْفِعُلنْ  َمَفاِعُلنْ  ْستَ ْفِعُلنْ مُ 

 عروضهالبحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
 السُت الثاين الساكن من التفعيلة، فحذفحذف احلرف اي  سلبونوضربه   صحيحة،

الساكن من  الثاينوهو حذف احلرف  نباحلشو فيه الزحاف اخل وأما يفَمَفاِعُلْن. فصار 
َنَكْس ، رَِضاِااَل )  َمَفاِعُلنْ فصار  السُت ذفالتفعيلة، فح (، وأما احلشو صحيح يف َزَمن ْ

هي الروي ادلطلق  ادلوجودة يف هذا البيتواحلروف القافية  َوْلاَلِ  َيْل، ِهْلَخْلِقِفْي(.لفظ )
. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى الوصل حبرف األلف يم، واألخَت هيحبرف ادل
 .فتحةحبركة ال

 بِاْلَقْوِل اَْوَعقَّ دبَا َقْدَعِمَلهْ   ُعُقْوبَُة اْلُعُقْوِق َكاَنْت َهائَِلةْ  -ٙٔ
َهائَِلةْ  ُعُقْوِقَكا ُعُقْوبَةلْ   َقْدَعِمَلهْ   َعْقَقِبَما بِْلَقْواِلَوْ   نَ ت ْ

.//././  .//.// .//.//  .///./  .///./  .//././ 
  ُمْفَتِعُلنْ  ُمْفَتِعُلنْ  ُمْستَ ْفِعُلنْ   َمَفاِعُلْن َمَفاِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ 
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 عروضه البحر ادلستخدم يف هذا البيت هو حبر الرجز، ألن هذا البيت وفقا لبحر الرجز. 
ء مطوي اي حذف احلرف  الرابع الساكن من التفعيلة فحذف الفاوضربه   صحيحة،

الساكن من  الثاينوهو حذف احلرف  نبوأما يف احلشو فيه الزحاف اخلفصار ُمْفَتِعُلْن. 
(، وأما احلشو صحيح يف لفظ ُعُقْوبَةْل، ُعُقْوِقَكا)  َمَفاِعُلنْ فصار  السُت فعيلة، فحذفالت
 الم،هي الروي ادلطلق حبرف ال ادلوجودة يف هذا البيتواحلروف القافية  (.بِْلَقْواِلَوْ )

 .فتحة. وأما حركة القافية ادلستخدمة هي اجملرى حبركة الواألخَت هي الوصل حبرف اذلاء
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 الباب الرابع

 الخالصة والإلقتراحات

 الخالصة -أ 

  أن: َتلص الباحثة ،ةالباحث هاتحلل اليت وادلناقشات البيانات ن تشرحبعد أ 

 عن اختلف ر الرجز،بيان باب ادلقدمة" هي حبالبحور ادلستخدمة يف نظم " تربية الص (ٔ

. وكانت عروضه ٛ، ٘، ٖ، ٔعروضه وضربه. وكانت عروضه سلبونة يف بيت: 

. ٚ، ومقطوعة يف بيت ٗ، وصحيحة يف بيت ٕ، وسلبولة يف بيتٙمطوية يف بيت 

، ٗ، وسلبول يف بيت ٔ، ومطوي يف بيت ٛ، ٙ، ٕوكان ضربه سلبون يف بيت: 

افية ادلستخدمة يف كل األبيات . والقٚ، ومقطوع يف بيت ٘، ٖوصحيح يف بيت 

 هي ادلطلق الروي.

البحور ادلستخدمة يف نظم " تربية الصبيان باب ادب التعلم " هي حبر الرجز،  -ٔ

، ٔٔ، ٓٔ، ٚ، ٗعروضه وضربه. وكانت عروضه سلبونة يف بيت:  عن فاختل

، وصحيحة يف ٚٔ، ٗٔ، ٖٔ، وسلبولة يف بيت ٜ، ومطوية يف بيت ٕٓ، ٙٔ

. وكان ٛٔ، ٕٔ، ٖ، ٕ، ومقطوعة يف بيت ٜٔ، ٘ٔ، ٛ، ٙ، ٘، ٔبيت 

، ٜ، ومطوي يف بيت ٕٓ، ٙٔ، ٘ٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٚ، ٗضربه سلبون يف بيت 

، ٕ، ومقطوع يف بيت ٗٔ، ٖٔ، ٛ، ٙ، ٘، ٔ، وصحيح يف بيت ٜٔ، ٚٔ
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الروي ادلطلق إاّل يف بيت  . القافية ادلستخدمة يف كل األبيات هيٛٔ، ٕٔ، ٖ

  .الروي ادلقّيدة ادلستخدمة هي ، القافئٜ، ٙٔ، ٛ، ٖ، ٔ

البحور ادلستخدمة يف نظم " تربية الصبيان باب حقوق الوالدين " هي حبر  -ٕ

، ٛ، ٕعروضه وضربه. وكانت عروضه سلبونة يف بيت:  اختلف عنالرجز، 

، ٖٔ، وصحيحة يف بيت ٔٔ، ٜ، وسلبولة يف بيت ٕٔ، ٗومطوية يف بيت 

. وكان ضربه مطوي يف بيت ٓٔ، ٚ، ٙ، ٘، ٖ،ٔ، ومقطوعة ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ

، ٗٔ، ٕٔ، ٗ، وصحيح يف بيت ٖٔ، ٔٔ، ٕ، وسلبول يف بيت ٙٔ، ٘ٔ، ٛ

. القافية ٚ، ٙ، ٘، ومقطوع مع اخلنب يف بيت ٓٔ، ٜ، ٖ، ٔومقطوع 

، ٜٔ، ٙٔ، ٛ، ٖ، ٔالروي ادلطلق إاّل يف بيت  ادلستخدمة يف كل األبيات هي

 .الروي ادلقّيدالقافية ادلستخدمة هي 

للفاضل زلمد حبيب اهلل بن ت الزحافات والعلل يف نظم الًتبية الصبيان تغيَتا -ٖ

 هي:رئيس إبراهيم ، 

 زحاف اخلنب، التفعيلة ُمْستَ ْفِعُلْن تنقل إىل َمَفاِعُلْن. - أ

 زحاف الطّي، التفعيلة ُمْستَ ْفِعُلْن تنقل إىل ُمْفَتِعُلْن. - ب

.زحاف اخلبل، التفعيلة ُمْستَ ْفِعُلْن تنقل إىل َفعِ     -ج  َلُُتْ

 علة القطع، التفعيلة ُمْستَ ْفِعُلْن تنقل إىل َمْفُعْوُلْن.    -د
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 ه. علة القطع مع اخلنب، التفعيلة ُمْستَ ْفِعُلْن تنقل إىل فُ ُعْوُلْن/ َمُعْوُلْن.

 اإلقتراحات -ب 
هي الباحثون االقًتاحات  بعض، تريد الباحثة أن تقدم بحثال هذ  نتائج ذكر بعد

باستخدام   ظم "تربية الصبيان حملمد حبيب اهلل بن رائيس إبراهيماآلخرون أن حيلل الن

ون باحثاليستطيع ووجهات النظر األخرى ديكن أن يضيف إىل الكنوز العلمية. النظريات 

 على جيبو  سوى نظم تربية الصبيان.لكن ادلستخدم نظرية علم العروض  وناآلخر 

 .بعمق وفهمها النظرية إتقان أوالً  الباحثُت
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية -أ 

 . القاهرة: مكتبة األداب.نظريات العروض( ٕٗٔٓزلمود مجعة، كامل، )

 . الكويت:القواعد العروضية وأحكام القافية العربية( ٕٗٓٓبن فالح ادلطَتي، زلمد،  )

 مكتبة اهل األثر.

العروض  شرح كتاب أهدى سبيل إىل علمي اخلليل( ٖٜٛٔمصطفى، زلمود، )

 لبنان: دار الكتب العلمية.-بَتوت والقافية.

 ادلصرية. األصللومصر: مكتبة . موسيقي الشعر( ٕٜ٘ٔأنيس، إبراهيم، )

( آراء ادلدرسُت ضلو الًتمجة من العربية إىل ٕٚٔٓخباري، عمر. فردوس، راوسول، )

يم يف ادلادورية يف كتاب تربية الصبيان للفاضل زلمد حبيب اهلل بن رئيس إبراه

رلالت يف قسم اللغة   OKARA. بامكاسان: بلنجائن )دراسة حتليلة استقبالية(

 وأدب جبامعة اإلسالمية احلكومية بامكاسان.

لبنان: -. بَتوتالراقي يف حداثة علم العروض والقوايف( ٖٕٔٓزلمد محود، موسى، )

 دار الكتب العلمية.

سورابايا: . وادلندورية يف علم األخالق منظومة العربيةتربية الصبيان   .حبيب اهلل، زلمد

 مكتبة اذلداية.
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األشعار يف ديوان النابغة الذبياين لعباس عبد الساتر (  ٜٕٔٓخلة الرسالة، ليسا. )

يف حبث جامعي بقسم اللغة العربية وأدهبا لكلية  )دراسة حتليلية يف علم العروض(

 مية احلكومية ماالنج.مالك إبراهيم اإلسالالعلوم اإلنسانية جبامعة موالنا 

"شعر ثالث ثورات، والقادم أكثر" حملمود (  ٜٕٔٓ) مزكي األعظم، زلمد حافظ.

يف حبث جامعي بقسم  السيد الدغيم من خالل الدراسة علم العروض والقوايف

اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج.
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 سيرة ذاتية
م. َترجت يف ادلدرسة اإلبتدائية  ٜٜٙٔأبريل  ٘ولدت يف بامكاسان تاريخ سنية، 

مث التحقت بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف معهد ، ٜٕٓٓيف بامكاسان سنة 
وفقة يف معهد ثناوية ادلتمث التحقت بادلدرسة ال ، ٕٕٔٓوَترجت فيه سنة  اجملتمع ،

مث التحقت باجلامعة موالنا مالك إبراهيم  .ٕ٘ٔٓاجملتمع، وَترجت فيه سنة 
البكالوريوس يف حىت حتصل على درجة  ٕٙٔٓاإلسالمية احلكومية ماالنج يف سنة 

 . ٕٕٔٓقسم اللغة العربية وأدهبا سنة 

 

 

 


