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ءإهداو متهيدٌ  

 

ةل يفـالفراهيديُّ أ ن خيرج عىل الناس بنظري   أ محد   بن   اخلليل   ع  ـأ زم   وض الش   ـع   ة مفص   ؛عر العرب  ر 

ىل الامنذج فاس تخلص مهنا ال وزان   د  ـم  ع  ذلا  حافات   والتفعيالت   ا  ح الفن   ـ. لكوالعلل   والز   اذلي ش ي ده  ن  الَّص 

دُّ نظري  ـال ي   ن ام هو طائفة   ة  ـع  مل احلديث؛ ا  ال  عىل الاس تقراء و من املالحظات تق   يف مزيان الع  اال حصاء، وم أ و 

غ والرتاكيب ـتسمية  الصي   ها، وتقوم اثلث ا عىلغ والرتاكيب وال مناط اليت مت  ا حصاؤ  ـا عىل تصنيف الصي  ـ  وتقوم اثني

ها من بعض  ــــمت وال مناط بأ لقاب   مل احلديث  زي   بعض   إالَّ صاء ال يرى يف معلي ة الاس تقراء واال ح . ذكل أ ن  الع 

نشاء  ـمرحةل  متهيدي   ا ا  غ ـليت توّل   الصي  ه يه اس تنباط القواعد اي بدأ  يف املرحةل التالية، وغايت  ـ ة ف ـالنظري   ة؛ أ م 

ني ـكذكل يتحَّت  عىل النظري  «. فايةالك  »وتفي عىل هذا النحو برشط  ،والرتاكيب وال مناط ة أ ن تفي  برشط 

ين هام ـأ خ   ف ق يف محاح  روض اخلليل )رمغ التفوُّ ر ع  قـتـ وط الثالةة يف ا ىل هذه الرشُّ «. عمميالت  »و« هوةلالسُّ »ر 

َ  ا هنا ثحث  أ عدتت ه قحقيق ا لهذه الرشُّ ح  ر  ـاليت َأط اجلديدة   ةـأ خرى(. والنظري   ء ع مل النحو و وط الثالةة يف 

لغاء  ُأسِهمعىس أ ن  (،Transformational-Generative Grammar) ليدي   و  ـالت   يل   و  ح  الت   بذكل يف ا 

لت  ة ملا حخالصة  محق   ناه ه أ طرح  ما  أ ن   كرابلذِّ  وجدير    ـروض اخلليل.سري اذلي يت سم به ع  الع ْس  الع   توص 

ليه وأ ةبتُّ  وهو  ،Towards a New Theory of Arabic Prosody بعنوان لمطو   يف كتاب بل  ن ق  مه ا 

ىل ه بعد  طريق   د  مل ي   ب  كتا    املطبعة.ا 

ىل أ فرات  هذا البحث   يهدِ أُ وأ ان  ىل الق  و  ،وهأ زر  و  البحثوا هذا دي  اذلين أ   سريتأُ ا  اـا  ـم ن ء م  ر 

  .ا طويال  تهر   ظروا التيسريوانـت ـةيف صورته التقليدي   روض العرب   الع   هتم تراسة  ـأ رهق  
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 يَّله بعضُ الرسَّامنيــاخلليل بن أمحد الفراهيديّ كما خت

https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%
84%D9%8A%D9%84+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&client=safari&channel=ipad
_bm&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QUelQVqRooYdEM%252C73IKfG9b0uZZsM%252C_&vet=1&usg=
AI4_-kQfbnTKkrF6U_PoUrJXySF25BFmyg&sa=X&ved=2ahUKEwiH15-WlJTwAhXQLc0KHdh-
A9QQ9QF6BAgTEAE&biw=548&bih=383 

https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&client=safari&channel=ipad_bm&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QUelQVqRooYdEM%252C73IKfG9b0uZZsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQfbnTKkrF6U_PoUrJXySF25BFmyg&sa=X&ved=2ahUKEwiH15-WlJTwAhXQLc0KHdh-A9QQ9QF6BAgTEAE&biw=548&bih=383
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&client=safari&channel=ipad_bm&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QUelQVqRooYdEM%252C73IKfG9b0uZZsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQfbnTKkrF6U_PoUrJXySF25BFmyg&sa=X&ved=2ahUKEwiH15-WlJTwAhXQLc0KHdh-A9QQ9QF6BAgTEAE&biw=548&bih=383
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&client=safari&channel=ipad_bm&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QUelQVqRooYdEM%252C73IKfG9b0uZZsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQfbnTKkrF6U_PoUrJXySF25BFmyg&sa=X&ved=2ahUKEwiH15-WlJTwAhXQLc0KHdh-A9QQ9QF6BAgTEAE&biw=548&bih=383
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&client=safari&channel=ipad_bm&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QUelQVqRooYdEM%252C73IKfG9b0uZZsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQfbnTKkrF6U_PoUrJXySF25BFmyg&sa=X&ved=2ahUKEwiH15-WlJTwAhXQLc0KHdh-A9QQ9QF6BAgTEAE&biw=548&bih=383
https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&client=safari&channel=ipad_bm&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QUelQVqRooYdEM%252C73IKfG9b0uZZsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQfbnTKkrF6U_PoUrJXySF25BFmyg&sa=X&ved=2ahUKEwiH15-WlJTwAhXQLc0KHdh-A9QQ9QF6BAgTEAE&biw=548&bih=383
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جديدة    نظريَّة    د  ول  م    
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لالفصلَاألوََّ  

وضَاخلليلر َع َ  

 

 

 

 للميالد( 791إىل  718وقيل ، للميالد 786 ىلإ 711 ءَاهزُ ) اخلليل بن أمحد الفراهيديّ ُ

 

 

مل يرتك  ل  رجُ  بوغ. وما رأيك يفق والنفو  عظيم احلّظ من الت الفراهيدي   د  أمح بنُ  كان اخلليلُ 
ليلة خطرية جتدها رت  يف ذلك جاس؟ ومأثُ الن م أ أيدي    م أ يدي  من  مَّ ة إالَّ غة العربيَّ لًما من علوم اللعِ 

يف، ويف الباب ض لدلكتور شويق ةَــّ ويالنح   املدارسل من كتاب صوير يف القسم األوَّ رًة أحسن التمصوَّ 
أثرة ادة مبشاإل ضعرِ م   يف ،أمحد خمتار عمر. وحنن لدلكتور وي  عند العربغ البحث اللُّ اين من كتاب الث

 1محد خمتار عمر.أ واّلكتورشوقي ضيف  اّلكتوريت انتهى إليها ال نزيد على إجياز النتائج ال ،اخلليل
نيمات و دات اليت ندعوها اليوم ابلفُ ح  د الو  ة فحدَّ ض اخلليل ألصوات اللغة العربيَّ عر  

(phonemes)  خاوة واستعالءة ور  دَّ ر وشِ ه  س وج  ـ  ها من ه   خصائص  ها، وعَيَّ ، ووصف خمارج 
ف ذ  ب وح  ل  أ عليها من قـ  اليت تطر  اتِ ها من الكلمة، وأحصى التغري  واستفال، واستقصى مواقع  

 وإعالل وإبدال وإدغام.
اإلمشام والتشديد م و و  للرَّ  ط أو اإلعجام عالمات  ق  ة فأدخل على النـَّ ض لرموز الكتابة العربيَّ وعر  

  اليوم.كل ال زلنا نستخدمها حّتَّ القطع، وابتكر عالمات للشَّ  ومهزةالوصل  ومهزة
الثة ًسا ثسُ د أسلوب البحث حَي وضع أُ ض لدراسة الصرف والنحو والسياق فحدَّ وعر  

ماع والقياس والتعليل. وتناول عدًدا ضخًما من املسائل أثبتها هي السَّ  البَّصةقامت عليها مدرسة 
 زعم أبو بكر األندلسّي ل القول فيها حّتَّ سيبوي  بعد ذلك يف كتاب ؛ وقد أمعن اخلليل يف حتليلها وفصَّ 

ابق. وقد رأى ق  إىل مثل  سو ما مل يستنبط أحد قبل  وما مل يسبِ اخلليل استنبط من علل النح أنَّ 
                                                 

 ب ت كلٌّ منهما املراجع اليت استعان هبا واقتبس منها. ـاستعان هذان املؤلِّفان بعدد من املراجع. وقد أثـ1 
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صول واملسائل األ نَّ ف وتصنيف أستاذه اخلليل. قال ثعلب إكتاب سيبوي  من تصنيف املؤلِّ   القدماء أنَّ 
 ، وقال السريايف  خلليلعقد كتاب  بلفظ  ولفظ اسيبوي   نَّ ب اللغوّي إالطيِّ  أبويف الكتاب للخليل، وقال 

 .هأستاذِ ة احلكاية يف كتاب سيبوي  عن اخلليل عامَّ  نَّ إ

 ق  ـف  و   ت تّبت مادَّ م عريّب رُ عج  ل مُ وهو أوَّ  2نــ  يـ  الع كتابف ض لدراسة املفردات واملعاين فألَّ وعر  
ة قد تكون لكلمة العربيَّ ا ة فريدة يف مجع مفردات . استنبط أنَّ ترتيب احلروف. وقد اصطنع طريقة رايضيَّ 

  من ا ميكن أتليفُ م ف من حروف اللغة كلَّ ة. لك إذن أن تؤلِّ اسيَّ ة أو خُ ابعيَّ ة أو رُ َــّ الثية أو ثُ يَّـ ائنثُ 
تدع  اخلليل واستغىن ويتّ الذي ابر وفًقا للرتتيب الصَّ ذ  ًيا أن ينتظم احلرفان يف كّل ج  مراعِ  3ة،جذور ثنائيَّ 

ر فتضع حرفًا ذعلى كّل ج   التقليب املوضعيَّ ب  عن الرتتيب األجبدّي. ولك بعد ذلك أن تفِرض 
من جذور   ما ميكن أتليفُ  ف من حروف اللغة كلَّ مكان حرف. وعلى النحو ذات  تستطيع أن تؤلِّ 

  ممكن. با احلروف يف اجلذر الواحد على كّل وجرتِّ ب كّل جذر على مجيع أشكال  مُ ة، وأن تقلِّ ثالثيَّ 
الكلمات  أبوزان الصرف يف اشتقاق ة. فإذا استعنت  ة واخلماسيَّ مثل ذلك يف اجلذور الرابعيَّ  ل  وقُ 

ة، جهة النظريَّ الوِ  ة منمجيع املفردات املتاحة للغة العربيَّ  لك معجم يضم   ق  س  نة من كّل جذر اتَّ الـممكِ 
راء تقل، وقد استعان اخلليل يف ذلك مبنهج االسهم  ا هو مُ ل ممَّ ستعم  ز ما هو مُ  أن يميِّ فال يبقى إالَّ 

 4ة.عات صوتيَّ نع من جتم  ة وما يم    مبا تبيح اللغة العربيَّ ومعرفتِ 

                                                 

 “Aynʿ-Kitāb al” ادَّةم عن اخلليل. راِجع   خذأ   اممَّ  استقاه َيـ  الع كتابفَّر كتب ِقسًما من ـِقيل إنَّ الليث بن املظ2 
 .   Encyclopedia of Islamيف  ”Al-Layth b. al-Muẓaffar“ ومادَّة Encyclopedia Britannica يف 
 ض  : فقد عر   جذر واحديف اجتمعاإذا ا ا واحدً َي حرفً َي املتشاهب  عترب احلرف  ـ( ي  إطار معجم كان )يف   يبدو أنَّ اخلليل3

حتت « زلزل»درج أ؛ و «كعّ »حتت  «عكك»درج أ؛ و اي  ــئاه ثنافسمَّ  «عكّ »و «عقّ » أمثالف من املضاع   للثالثيِّ 
من  الثاين   أنَّ وك (.248-246، ص لوَّ األء ، اجلز يّ ــاملعجم العربـار، ع املصدر التايل: حسَي نصَّ . )راجِ «زلّ »

 د نوع اجلذر.  دخل يف نظام العدد الذي حيدِّ ال ي (redundant item) ئض  ، فهو فالوَّ ل أ ىَي صدً املتشاهب  
، أ  ، لِـ ،ـل   ـ،ت  لتالية: ك ـ، س ـ، ألدوات اكا،  واحدالرف احل ذواتُ ضاف أن تُ  تضي املنطقُ ـيق 4 ة والقاعدة العامَّ . فـ ، بِـ، و 

  .رفوزان الصَّ أجذر ووزن من اد ا عن احتّ ا صادرً يكن مشتق   مل إن جامدةً  أداةً  د  ع  ر، يُـ أو قصُ ، طال مستعم ل كلَّ   أنَّ 
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إذا كان اجلذر ثنائي ا، وعن ( 1×2َي )ض عن صورت  وتقليب اجلذر على مجيع أشكال  يتمخَّ 
( إذا كان اجلذر 1×2×3×4ا، وعن أربع وعشرين صورًة )( إذا كان اجلذر ثالثـي  1×2×3ر )و  سّت صُ 

 ( إذا كان اجلذر خاسي ا.1×2×3×4×5ئة وعشرين صورًة )رابعي ا، وعن م
 ا ترتيب املعجم فقد خضع للنظام التايل:أمَّ 
احلروف.  صويّت يعتمد على خمارج (  انصرف اخلليل عن الرتتيب األجبدّي إىل ترتيب  1)

ب ينها حس  ب حروف احللق فيما باحلروف فبدأ هبا. وقد رتَّ  ق أعمق  ل  اخلليل وجد حروف احل   ذلك أنَّ 
 افقد كان ممكنً  َي واخلاء. إذنحرفا الغ   َي واحلاء، مَّ ها، يليهما حرفا الع  فإذا اهلمزة واهلاء أعمقُ  اخملارج

كالتسهيل   ات  غري  طرأ علي  تاهلمزة صوت ي   ل عن ذلك ألنَّ د  اخلليل ع   ، لكنَّ اهلمزةحبرف  أن يبدأ املعجمُ 
خفي ا فكره أن يبدأ ب . وانتقل إىل اجملموعة الثانية من واحلذف. كذلك وجد اهلاء صوًًت مهموًسا 

  ضح ألنَّ العَي صوت أو  ؛ يريد أنَّ «أنصع»العَي صوت  َي على احلاء ألنَّ حروف احللق فآثر الع  
 ب اخلليل األصوات على الوج  التايل:جمهور. وقد رتَّ 

 ع ح ه خ غ    ق ك    ج ش ض    ص س ز
 ف ب م    و ا ي  ط د ت     ظ ذ ث    ر ل ن   

روف، تب: عددها كعدد احلد اخلليل لكّل حرف كتااًب فغدا املعجم طائفًة من الكُ وقد أفر  
د يف املعجم كتااًب اجِ و  للكتب: فأنت   ذ أاماء احلروف عناوين  وترتيبها موافق للرتتيب الصويّت. واّتَّ 

 للعَي وكتااًب للحاء وكتااًب للهاء وكتااًب لكّل حرف آخر.
الكلمة من  داخلليل يف ترتيب معجم  ابجلذور وأهل حروف الزايدة، فكان جيرِّ  ِن  عُ ( 2)
 دلَّ . وسبيل  يف حتديد املوضع أن ينظر يف حروف اجلذر ويستمد موضعها من املعجحيدِّ  زوائدها مَّ 
« د  ه  اجتـ  »و« ر  هاج  »ة َــّ ج األفعال الثالثيدر  ًجا على الكتاب املالئم للكلمة. ينبغي إذن أن تُ ر  أبعمقها خم  

، «هجر»ت اجلذر ج حتدر  ل فينبغي أن يُ ا الفعل األوَّ أمَّ «: كتاب اهلاء»يف كتاب واحد هو «    بَّ نـ  تـ  »و
ج حتت ر  د  ن يُ ا الفعل الثالث فينبغي أ، وأمَّ «جهد»ج حتت اجلذر در  ا الفعل الثاين فينبغي أن يُ وأمَّ 

ضي حدوًدا واضحًة لكّل كتاب، وهو قيد يق م  س  ر   هامٌّ  د  ي  ة قـ  طَّ وقد نشأ عن هذه اخلُ «. نب »اجلذر 
خيلو من « ءتاب احلاك»املشتملة على حرف سابق يف الرتتيب لعنوان الكتاب: فـ ى اجلذورُ قص  أبن تُ 
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، «عَيكتاب ال»لت يف دخِ هذه الطائفة من اجلذور قد أُ  ى حرف العَي ألنَّ اجلذور املشتملة عل
ى حرف العَي أو حرف احلاء، وعلى هذا النحو. ليس ر املشتملة علخيلو من اجلذو « ءكتاب اهلا»و

 الكتب ف يفًما واكتظاظًا، وأن تصادِ ف يف الكتب األوىل من املعجم تضخ  غريًبا إذن أن تصادِ 
 األخرية تضاؤاًل واقتصاًدا.

 فردات يفد؛ فاملد  كتاب إىل أبواب وأخضع هذا التقسيم لنظام الع    م اخلليل كلَّ (  قسَّ 3)
 –اللفيف  – املعتل   الثالثي   –الصحيح  لة حسب التقسيم التايل: الثالثي  سجَّ مثاًل مُ « كتاب العَي»

 لنوع من أنواع اجلذور. ـرٌّ ق  ستـ  . فالباب إذن مُ اخلماسي   – الرابعي  
 صويّت، مَّ  ابتدع من ترتيب   اابب إىل فصول وأخضع هذا التقسيم مل م اخلليل كلَّ (  قسَّ 4)

 ويّت.فًقا للرتتيب الصت و  ظم  ت  طائفًة من التقاليب قد انت  إىل كّل فصل فجعل مادَّ عمد 

 ف.املضاع  دأ بباب الكتاب قد ب دِ ه قد بدأ بكتاب العَي، وجيِ د  معجم اخلليل جيِ  ض  ن يستعرِ فم  
 5:يّ ــاملعجم العربـل من ار يف اجلزء ال و  قال اّلكتور حسني نص  

ي  أيًضا ي يسمِّ ئّي الصحيح، الذرف العَي، وافتتح  بباب الثنااخلليل كتاب  حب استهلَّ »
 ّك وأمثاهلما. ولعلَّ ف مثل عّق وعاملضاع     يتناول في  الثالثيَّ ، ألنَّ ف. والتسمية الثانية أدق  املضاع  
 بان(.صورًتن اثنتان )تقلي إالَّ يت من    ال أيأو كونُ َي ى حرف    الظاهرة علصورتُ  ئيّ تسميت  ابلثنا سبب  

 .اأيضً وقد التزم ابن دريد والقايل هذه التسمية 
 وهو احلاء، مَّ  ج،ر  خ  ى اخلليل أن يبدأ هذا الباب بفصل العَي مع ما يليها يف الـم  وكان عل»

رج وهو فصل العَي مع ما يلي اهلاء يف الـمخ فصل العَي مع ما يلي احلاء يف الـمخرج، وهو اهلاء، مَّ 
اء ف من العَي واحلاء، وال العَي واهلاء، وال العَي واخل  مل يعثر على كلمات تتألَّ نَّ ــاخلاء ..... ولك

على  رَي يف أقصى احللق حبيث يتعذَّ ج  الـمخر   ب  ر  قُـ  ..... فدرس هذه الظاهرة، واهتدى إىل أنَّ 
 ل ذلك يف صدر الباب.  .......هما هو السبب، فسجَّ طقُ اإلنسان نُ 

                                                 

 .247–246ص  5 
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ا قّع. رة مقلوهب  خلفها مباش ة عّق مَّ ه يعاجل مادَّ مع القاف، جندُ  إىل فصل العَيل صِ وحَي ن  »
ع إىل عّق بيعة احلال مل يرجِ   بط . ولكنَّ ة فصول الكتاب كلِّ ة فصول الثنائّي، بل بقيَّ وكذا احلال يف بقيَّ 

 «وما ماثلها من تقاليب يف ابب القاف، أو ما إليها اكتفاًء بذكرها هنا.
ع أخضِ  من ذلك اللفظ جذره مَّ  ص  لفظًا يف معجم اخلليل فاستخلِ أن تلتمس  فإذا شئت  

ل على الكتاب،   األوَّ رفُ ح ل  دُ ًدا: ي  رشِ ل مُ ذ اجلذر املعدَّ خِ ـلك ذلك فاتَّ  ـمَّ اجلذر للرتتيب الصويّت. فإذا ت  
   على الفصل.  على الباب، ويدل  سياقُ نوعُ  ويدل  

لم من عِ  م ا أبطراف  لِ واملوسيقى، مُ  حلانخبريًا ابإليقاع واأليًدا، وكان اخلليل إىل ذلك شاعرًا جمُ 
األدابء، وكان من ثَي والفقهاء و قات احملدِّ ل  صل حب  لم الفلسفة. وقد اتَّ ات وعِ لم الرايضيَّ الفلك وعِ 

 «.لم ن عِ ل عقل  أكثر ماخلليل رجُ  إنَّ »: البَّصةع الذي قال فيما زعم شيوخ املقفَّ  أصدقائ  ابنُ 
ائعة يف وض العريّب، وهي دراسة شرُ ـالذي يعنينا يف هذا البحث هو دراسة اخلليل للع   لكنَّ 
ا يف هذا املوضع. ومن لعرضه ب اجلامعات، فال داعي  ة وطالَّ ب املدارس الثانويَّ ن لطالَّ لقَّ العامل العريّب تُ 

ن فنرى رأاًي آخر ا حنزيد، أمَّ ـملست وينكرون أن يكون بعدها زايدة   ل  ص  الف   وهنا القول  د  عُ يـ   الناس قوم  
من  م األدب إىل مناذج  ليف هذه احملاولة عن عِ  ف  ت؛ ولننصرِ   ابلتفريق بَي املالحظات والنظرايَّ نستهل  

 لم الفلك نستقيها من املصادر التالية:عِ 
  arl SaganC6 كتورلدل   Cosmos كتاب

  Nigel Calder 7 للباحث املعروف Einstein’s Universe وكتاب
  Collier’s Encyclopedia ويف Encyclopedia Britannica يف ”Solar System“ ةومادَّ 
  Encyclopedia Britannica يف ”Kepler“ ةومادَّ 
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 Johannes Kepler للميالد( ويوهانس كـــبلر 1601إىل  1546) Tycho Brahe تيكو براهي

 للميالد( 1630إىل  1571)

ـم قد كان عالِ ًبا خطريًا، فل منصِ للميالد كان تيكو براهي يشغ  رن السادس عشر يف هناية الق  
قبل اخرتاع  ف  ك  . وقد ع  (Prague)ات يف بالط اإلمرباطور الرومايّن رودلف الثاين مبدينة براغ الرايضيَّ 

التليسكوب على مراقبة الكواكب وإحصاء حركاهتا وتسجيل مواقعها يف كّل موسم من مواسم السنة، 
  كان  عصره. لكنَّ يف ف  رِ ما عُ  ع لدي  من املعلومات أدق   جتمَّ ك خًسا وثالثَي سنة حّتَّ وأنفق يف ذل

 م  دِ ق  واستقراء ال صاحب استنباط وحتليل، فلم جيتهد يف استخالص القواعد ومل يُـ  مالحظة   ب  صاحِ 
 على تعليل الظواهر.

ة مبدينة كراز يَّ املدارس الثانو ات يف بعض ًما للرايضيَّ ويف هذه األثناء كان يوهانس كبلر معلِّ 
(Graz)  ِّتدريس كارًها ة الهن    كان زاهًدا يف مِ ق، لكنَّ ا وفري احلّظ من التعم  رً ة. كان مفكِّ مساويَّ الن

ع اخلاطر، شديد الغموض، خافت الصوت، مرتبك ت الفكر، موزَّ مشتَّ  فِّ لقيودها. كان يف الصَّ 
فكره من النجاح يف التدريس أو يـئس من  النجاح فانصرف ب  يـئس اللفظ، عسريًا على الفهم. وكأنَّ 

هد ج ك وأنفق ليل  وهناره يف حتليل رايضّي حلركة الكواكب. كان يسعى يف جهد أيِّ ل  لم الف  إىل عِ 
ت  إذ كان مفتقًرا ك غايدرِ   مل يُ د حركة الكواكب، لكنَّ حيدِّ  شغف إىل استنباط قانون عامّ   أيِّ  ف  غ  وش  

 ت الشاملة واملعلومات الدقيقة.إىل املالحظا
االستقراء واملالحظات بصاحب التحليل واالستنباط. ذلك  ر أن جيمع صاحب  د  وشاء الق  

 ذا الشابَّ ه كبلر إىل بالط  وأوعز إىل براهي أبن يدعو    يف أن ينضمَّ  ب  غِ اإلمرباطور رودلف ر   أنَّ 
 وأ رستهراًرا بنفس  للميالد فِ  1598وة يف سنة   إىل براغ. وقد استجاب كبلر للدعاملاهر النابِ  الذكيَّ 
 النمسا آنذاك. ب   حنت  سوة االضطهاد الديّن الذي امتُ من ق  

براهي كان  لم الفلك، غري أنَّ هنا براهي يف عِ ت اليت دوَّ ق شوقًا إىل السجالَّ كان كبلر يتحرَّ 
ه. كدِّ   مثرة افس  يفإشراك من ا عنفً عازِ  ا على كبلر يف تقدمي املعلومات،ـــرً ت، مقـتِّ ضنيًنا بتلك السجالَّ 

كرة املوت فيوصي س   إىل م سلِ برباهي وتُ  م  لِ ة تُ لَّ ومضى األمر على هذا النحو سنًة ونصف سنة، وإذا العِ 
ه من وِّ ـللم خلُ العِ  ءل يف موازينن يتضاأه  ُعمر ىن  ج  ى ا علقً ت ، مشفِ رات  ومالحظات  وسجالَّ لكبلر مبذكِّ 
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: وجزعحسرة ا يف دً ردِّ م ،سياننـِّ ال اهطوي  ـي  و  التاريخ يهملهارت  أن أثُ مل ايل والتعليل، كارهً القواعد والتحل
باءً ارً د  وه   حاش ا حليايت أن تذهب ُسًدى» بلر على الدرس وقد أقبل ك !«امنثورً  ! حاشا لُعمري أن يضيع ه 

 ق. األفُ ت بوادر النجاح تلوح ل  يف أخذ  حّتَّ  ئلُ قال  أشهر  ي على شيء؛ وما هي إالَّ لوِ والتحليل ال ي  
عن مجيع  ضحركة الكوكب يف مداره حول مشس ، وتتمخَّ  طتضبِ  ثالثةً  نبط كبلر قوانَي  ـاست

 عليك هذه القوانَي الثالثة يف إجياز شديد. ض  لها براهي. ولنعرِ الظواهر اليت سجَّ 
 
 

حول مشس . فاملدار  (P) خذه الكوكبد شكل الـمدار الذي يتَّ ل حيدِّ (  القانون األوَّ 1)
 :(S)ها الشمس ين أحدُ ز ـ رك  ذو م   يٌّ ضِ ي  بـ   شكل  

 
 
 
 
   

 

 

نة. ة معيَّ  دور املساحة يف حتديد املسافة اليت يقطعها الكوكب يف فرت بَيِّ ـ(  والقانون الثاين ي2)
يف الشكل  b إىل aمن  نتقال. فاالال تتغريَّ  نة اثبتة  يف فرتة معيَّ  املساحة اليت يكتسحها الكوكبُ  أنَّ  ذلك

وكالذي  f إىل e من وكالذي يستغرق  االنتقالُ  dإىل  cمن  ق زمًنا كالذي يستغرق  االنتقالُ التايل يستغرِ 
 اضح  متساوية يف املساحة. وو  طاعات  ل من السطح البيضّي قِ املظلَّ  ألنَّ   h إىل g من يستغرق  االنتقالُ 
 عًدا عن مشس :ازداد بُ  ماسرعة الكوكب تنخفض كلَّ  من الشكل أنَّ 

 

 
 

 

P 

S 
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ن الذي يستغرق  الكوكب يف إكمال دورة واحدة حول م  زَّـ د ال(  والقانون الثالث حيدِّ 3)
ب هذا اًي ملكعَّ ع الزمن مساو مربَّ  د  ط األبعاد اليت تفصل الكوكب عن مشس ، جت ِ متوسِّ  د  دِّ مشس . ح  

ة هي ـيَّ ـحدة الفلك؛ والو  ةدات الفلكـيَّ ح  قاس ابلو  ـيـُ ط فتوسِّ ا املقاس ابلسنَي، وأمَّ ـيـُ ا الزمن فط. أمَّ املتوسِّ 
ر الزمن. والقائمة قصُ في   طر املتوسِّ قصُ ط األبعاد فيطول الزمن، وي  املسافة بَي أرضنا ومشسنا. يطول متوسِّ 

 ط األبعاد يف نظامنا الشمسّي:القة بَي الزمن ومتوسِّ  الع  التالية تبَيِّ 

الزمن الذي 
ورة دَّ تستغرق  ال

 )ابلسنَي(

ع الزمن الذي مربَّ 
هو ورة )و تستغرق  الدَّ 

 ة(ب املسافملكعَّ  ساو  مُ 

ط متوسِّ  املسافة )أي  
األبعاد ابلوحدات 

 ة(يَّـ ـالفلك

 

 ارالكوكب السيَّ 

 (Mercury) دطارِ عُ    0,387 0,058 0,241

 (Venus) هرةز ـ ال   0,723 0,378 0,615
 (Earth) األرض   1 1 1

 (Mars) يخرِّ مِ ـال   1,523 3,533 1,881

  (Jupiter) يشرتِ مُ ـال   5,202 140,770 11,862

 (Saturn) لح  زُ    9,538 867,705 29,46

 (Uranus) وسورانُ أُ    19,182 7058 84,01

 (Neptune) ونبتُ نِ    30,058 27156,903 164,79

 (Pluto) ووتُ بلُ    39,44 61349,456 247,7
 

 للميالد( 1727إىل  1642) Isaac Newton ق نيوتنإسحٰ

ذ طالًبا ة كبلر. كان عندئـة من نظريَّ للميالد استنبط نيوتن قانون اجلاذبيَّ  1666يف سنة  
ات م الرايضيَّ لجبامعة كمربدج، وكان نبوغ  واضًحا جلي ا تشهد ب  استكشافات عظيمة الشأن يف عِ 

اها ة امَّ طبيعيَّ  ةوَّ ــها إىل بعض بفعل قُ األجسام ينجذب بعضُ  نيوتن أنَّ  م  ع  . ز  (physics)لم الطبيعة وعِ 
عل َي: ففِ د بَي اجلسم  عبـُ عًفا ابختالف الًة وض  دَّ ة خيتلف شِ عل اجلاذبيَّ فِ  كذلك زعم أنَّ «. ةاجلاذبيَّ »
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ب التناسُ  وتن أبنَّ ة أنبأك نيـقَّ الدِّ  ف إذا تباعدا. فإذا شئت  إذا تقارب اجلسمان، ويضعُ  ة يشتد  اجلاذبيَّ 
بع. ر ـ ة إىل الة اجلاذبيَّ وَّ ـق ض  فِ نخـَي ت  املسافة بَي اجلسم   فِ عد. ضاعِ ـبـُ ع الة ومربَّ قائم بَي اجلاذبيَّ  العكسيَّ 

 ة إىل جزء واحد من مئة.ة اجلاذبيَّ وَّ ـق ض  نخفِ أمثاهلا ت   ة  رش  ع  إىل  املسافة   دِ زِ 
د يف ي  ــالصَّ  كل  » ل العريّب القدميقًا ملغزى املث  صدِّ ة فوجده مُ حن نيوتن قانون اجلاذبيَّ وقد امت   

  عن قوانَي كبلر الثالثة.غِن   يُ ألنَّ « راوف الف  ج  

 للميالد( 1955إىل  1879) Albert Einstein ألربت أينستني

ت يت أذهلت العقول وحريَّ ة الـسبيَّ نـِّ ة الـ بنظريَّ رن العشرين خرج أينستَي على العامل  يف مطلع الق   
ها ي  نا أن نسمِّ ل ح  صِ األبعاد ي   ة  ابعيَّ حدًة رُ فان و  الزمان واملكان يؤلِّ  وكان من مبادئها أنَّ  األلباب.

م آخر، بل هي على جس طها جسم  ة يسلِّ وَّ ـة ليست قاجلاذبيَّ  ة أنَّ ـت النظريَّ ر  رَّ كذلك قـ  «. كانم  زَّـ ال»
قة ى مواضع متفرِّ ت عل قد استقرَّ ا الزمكان سطح لَيِّ ة. وكأمنَّ ـر الزمكان حول األجرام السماويَّ ر لتقع  أث  

 واضع فينحرف  تلة مبوضع من هذه املجسم ضئيل الكُ  رَّ ـمُ ـتلة. ليس غريًبا إذن أن يـ  عظام الكُ  من  أجسام  
 يف مسريه حنو عظيم الكتلة بفعل االحندار.

 تعليق وتقويم

ك ي حاجت  رضِ ر يُ ل عدًدا كبريًا من الظواهًبا فسجَّ ــذهذ االستقراء م  براهي اّتَّ  م أنَّ قدَّ ا ت  رى ممَّ ت   
 حتيط ب  إالَّ  الذاكرة ال ًرا ألنَّ س    مع ذلك يرهقك من أمرك عُ نَّ ــك إىل االستطالع، لكإىل املعرفة وميل  

ر لنا  صوِّ تُ  ةـيَّ ــفلكاملراصد ال ة االستقراء. إنَّ ـر عن مداها ِهَّ صُ ق  ــت   غاايت   يف شيء كثري من اجلهد. وم َّ 
تلك املسافة  يِّ  يف ط  ِن ف  يُـ ـوء لــالضَّ  ! وإنَّ ابرهئاسبحان  ره مسافة  ط  قُ  طريف   بَي  كوًًن واسع األرجاء يمتد  

 مئةِ  ث  د إذ تبلغ ثالاألوابِ  دُ ـي  ــرغم االنطالق يف سرعة خارقة هي حق ا ق   8سنة، مليارًوا من ثالثَي ــــحن
بعاده؟ أفرتيد تلك آماده وأ ن  و  ـالكواكب يف ك   لواحدة! ما عسى أن يكون عددُ كيلومرت يف الثانية ا  ألفِ 
دار الكوكب الواحد م وقًعا تريد أن حتصي هلا وإنَّ ، فكم م  علت  ف   ك  ب  ها؟ وه  كلَّ   الكواكب   ي  صِ أن حتُ 
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طنة   من الفِ كن حظ  مهما ي شريٌّ ب   سع عقل  ؟ وكيف يتَّ د  ـاملواقع ما ينوء حبصره الع   رثةـكيحتمل من ل  
 ر من املعلومات؟د  والذكاء هلذا الق  

لها ب  ق  وق: تـ  لذَّ يغها العقل وال ينبو عنها اسِ ثالاًث يُ  كبلر قد عرض عليك قواعد    ك ترى أنَّ نَّـ لك 
عدو ثالاًث، وهي مع نة يسرية ال تـسري. وما رأيك يف قواعد هيِّ ي  ــتَّـ ا تفي حباجتك إىل الهنَّ د ألدون ترد  
على براهي  ت  ي  فِ هنا براهي، وعن ظواهر أخرى ال حصر هلا خ  ض عن مجيع الظواهر اليت دوَّ تمخَّ ذلك ت

خذ طر: ملاذا يتَّ ك شيًئا ذا خدرِ ومل تُ  هلذه القواعد تعلياًل أعياك البحثُ  ت  س  م  ـت ـ وأهل عصره؟ فإذا ال
ة، ملاذا تكون اثبتًة نة معيَّ الكوكب مدارًا بيضي ا حول مشس ؟ واملساحة اليت يكتسحها الكوكب يف فرت 

، «بعادط األوسِّ مت»عًدا عن مشس ؟ وبُ  ما ازداد الكوكبُ ؟ وسرعة الكوكب، ملاذا تنخفض كلَّ ريَّ ــال تتغ
نع هلذه ق  ة ال األميال وال الكيلومرتات؟ لن تظفر عند كبلر جبواب مُ ــيَّ ـابلوحدات الفلك قاسُ ـيُ  ـم  لِ 

د للمدار ة اليت حتدِّ وَّ ـة هي القُ َـــّ من تعليل: فاجلاذبي ق نيوتن ما حتب  عند إسح د  ك واجِ نَّـ األسئلة، لك
غرابة يف  أي  عًدا عن مشس . و ما ازداد بُ د للكوكب سرعًة تنخفض كلَّ شكاًل بيضي ا، وهي اليت حتدِّ 

ة: اجلاذبيَّ  ن هذهنفسك بعد ذلك ع ل  ة إذا تناءى اجلسمان؟ س  ــيَّـ طبيعي ا أن تنخفض اجلاذب س  ي  ذلك؟ أل  
لى نيوتن أن رية واستعصى عإىل احل   ت  د  دِ رُ  علت  ك إن ف  ي عملها؟ فإنَّ ها؟ كيف تؤدِّ ما هي؟ ما مصدرُ 

الذي يدعوه الناس  نَّ ًما أعليك أينستَي زاعِ  ل  بِ ق   يُـ إىل االنتظار حّتَّ  ت  ر  رِ ريتك، واضطُ خيرجك من ح  
نقص  ي   ر  ـس  عند براهي، ويُ  ق  مرهِ  د  ر الزمكان. تعد  قع  ـده ت  حيدِّ  ًة ليس غري انطالق اجلسم يف اجّتاه  ـيَّـ جاذب

د أينستَي. على هذا من اليسر والتعليل عن ده التعليل عند نيوتن، ومزيد  عند كبلر، ويسر يؤيِّ  التعليلُ 
وعلى  ع القواعد؛ض  ة القائمة على و ـضح الفرق بَي املالحظة النامجة عن االستقراء وبَي النظريَّ النحو يتَّ 

 عًفا.ًة وض  وَّ ــت قُ هذا النحو تتمايز النظرايَّ 
هي: الكفاية  ثالثة   بشروط   ي  ـفِ ة جيب أن ت  ـالنظريَّ  ت، ألنَّ فاملالحظات إذن غري النظرايَّ  

 9هولة والتعميم.والس  
                                                 

تراكيب يف كتاب  ( Noam Chomsky) عام تشومسكينُ الدكتور  هاتــيَّـ ــهِّ أ وبَيَّ  ى هذه الشروطعل ء  ضوااأل ط  سلَّ 9 
 .60-49ص (، (Syntactic Structures النحو
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لل أو قصور. بتوليد املعلومات دون خ كفيلة    ة من قواعد  ـواملقصود ابلكفاية أن أتتلف النظريَّ  
ق ـن نيوتن تنبثلها براهي ابالستقراء. وعن قانو ر مجيع الظواهر اليت حصَّ صدُ ن قواعد كبلر الثالث ت  ع  ف

 الظواهر ذاهتا.
فهم. ق الذاكرة وال تنبو عن الرهِ واملقصود ابلسهولة أن تكون القواعد قليلة واضحة ال تُ  

 ظات براهي.والفهم من مالح ابذلاكرة قُ ـف  ر  فقواعد كبلر ونيوتن وأينستَي أ  
ة الدرس بل ة ال تقتصر على مادَّ ة عامَّ ــة من نظريَّ شتقَّ واملقصود ابلتعميم أن تكون القواعد مُ  

ما ال ة كبلر ألهنَّ ـمن نظريَّ  م  ة أينستَي أع  ـة نيوتن ونظريَّ ـسة هلا. فنظريَّ اها إىل غريها من املواّد اجملانِ تتعدَّ 
ة ــيَّ يان إىل وصف احلركة مهما يكن نوعها. واالنتساب إىل نظر ها بل ترمان حبركة الكواكب وحد  ّتتصَّ 
 10ة.يَّـ ة غري عشوائـيعيَّ القواعد حينئذ تغدو طب عند نيوتن وأينستَي ألنَّ  ي إىل التعليل كما رأيت  ة يؤدِّ عامَّ 

ة م  ك  ة ُمـح  ــروض ؟ أهو صاحب نظريَّ نقضي يف أمره وأمر ع    ؟ ب  بُ ــط  واخلليل بن أمحد، ما خ   
ض فيها  أن نفرت ال يسعنا إالَّ  ن مالحظات    قد دوَّ ـمالحظات وإحصاء واستقراء؟ الواقع أنَّ  أم صاحبُ 

ة اليت أخضعها ـل وليس بَي أيدينا مجيع النصوص الشعريَّ د  ـمول، إذ كيف السبيل إىل اجل  ة والش  ـقَّ الدِّ 
اخلليل  حظاتِ د مالـى إلينا يؤيِّ اخلليل للدرس؟ وكيف السبيل إىل اجلدل والشعر القدمي الذي انته

ن عثر على عر القدمي م  َي ابلشمَي امللمِّ ن املتقدِّ ها؟ وكيف السبيل إىل اجلدل وحنن ال نعرف مِ تـُ بـِ ث  ـــويُ 
 ؛والشمول يف مالحظات اخلليل ة  ــقَّ إذن الدِّ  ض  فلنفرتِ  11ها؟ضُ تلك املالحظات ويدح   بُ يكذِّ  صّ  ن  

يواًب خذ علي  عُ ون إىل أن أنـر  ــضطمة مُ ك  ـح  ة مُ ــاخلليل اجتهد يف استنباط نظريَّ  ا إذا افرتضنا أنَّ نَّ ــلك

                                                 

ة ها إىل علَّ ر رد  يتعذَّ  ةً ــيَّ ــت: فاملالحظات تبدو عشوائز املالحظات من النظرايَّ ــاخلصائص اليت يميِّ  ة أهم  ـيَّ ــالعشوائ 10  
ا وي من ظمأ، أهنَّ ر وع وال ي  ــع من جشبِ ، الذي ال يُ بُ د  األج   سُ لِ سأل عن السبب فيكون اجلواب الف  ة. ت  ـيَّ ــمنطق

عةً النتساهبا قنِ مُ  ةً ـمنطقيَّ  ةً ــيَّـ ـلشروط الصياغة فتبدو طبيع ة املستوفيةِ ـة اخلاصَّ ـا قواعد النظريَّ ت! أمَّ على هذا النحو ورد  
 ة.ـة عامَّ ـإىل نظريَّ 

ب مالحظات ء يكذِّ بشي ئخف  مل جياأل أنَّ ى ، ونر أغفلها اخلليل ى نصوصثر علـخف  مل يعاأل أنَّ ح نرجِّ 11 
 أي فيما بعد.ح هذا الر . وسوف نوضِّ اخلليل
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رجال ككبلر  ن حظِّ ل كرباهي خمتلًفا عرجُ    من الغنيمة شبيًها حبظِّ ت  عن بلوغ الغاية وجعلت حظَّ صدَّ 
ة، وهي الكفاية ــلنظريَّ اابلعناصر اليت تقوم عليها  ث عنها ّتتص  ونيوتن وأينستَي. والعـيوب اليت نتحدَّ 

 من التفصيل: عن هذه العيوب يف شيء   ث  والسهولة والتعميم. ولنتحدَّ 

قوم على ي روض عند اخلليل يقوم على االستقراء واإلحصاء قبل كّل شيء، مَّ الع   لمُ (  عِ 1) 
واألمناط أبلقاب  غي ـ ـإحصاؤها. ويقوم بعد ذلك على تسمية الصِّ  غ والرتاكيب اليت تَّ ي  ـــتصنيف الصِّ 

 استنباط ى االستقراء واإلحصاء إىللم العروض أن يتعدَّ ها من بعض. وقد كان خليًقا بعِ ـز بعض  ـيمــيِّ 
ن وضعوا األساس للغة ممَّ لماء ا  هلذا املبدأ عُ ـبَّـ غ والرتاكيب. وقد تني  ـــد عنها الصِّ طائفة من القواعد تتولَّ 

 12عيون الناس. عند لغة   سألة واحدة من القياس أنبل وأنب  من كتابِ م لم النحو فقال ابن جّنّ إنَّ لعِ 

توعبها الذاكرة هن وال تسد شديدة التعقيد ال حييط هبا الذِّ د  ـ(  مالحظات اخلليل كثرية الع  2) 
حياًًن على التغيري يطرأ أ نَّ أب ك  ئ ـ بِ ن  ـــللراضي يُ  شرح حتفة اخلليل ر  ة وعناء شديد. استشِ ـة شاقَّ  يف مشقَّ إالَّ 

 اثين السبب، ا الزحاف فهو ما وقع يفة. فأمَّ لَّ حاف والعِ زـِّ ري نوعان ها الـــالتغي تفعيالت البيت، وأنَّ 
 د.  أو أصاب الوت  تـِ مَّ ة فهي ما وقع على السبب برُ ا العلَّ وأمَّ 

 د. ولكلّ  فر  مُ  حاف   فهو زِ فعيلة واحدة، وإالَّ ـَي يف تًجا إذا أصاب موقع  ى مزدوِ مَّ س  والزحاف يُ  
. والزحاف صُ والنق   لُ ك  والشَّ  لُ ـز  ـــواخل   لُ ـب  ج ينقسم إىل أربعة أنواع هي الـخ  منهما أنواع: فالزحاف املزدوِ 

ُ ـــد ينقسم إىل مثانية أنواع هي اخل  املفر    .ف  والك   ي  ـوالطَّ  بُ ص  والع   لُ ق  ـــوالع   ضُ ب  ــوالق   واإلضمارُ  صُ ق  والو   ب 
 فُ ط  والق   فُ ذ  ـحل  : اة  ر  ش  ا علل النقص فهي إحدى ع  . أمَّ زايدة   وعللُ  ص  ق  ـن   قسمان: عللُ  لل  والعِ  

: ا علل الزايدة فهي أربع  . وأمَّ مُ ر  ـــــواخل   يثُ والتشعِ  رت ُ ــوالب   عُ ط  والق   رُ ـص  والق   فُ ش  والك   فُ ق  والو   مُ ل  والصَّ  ذ  ـواحل  
 . مُ ر  ــــــخل  وا يغُ ــوالتسب يلُ ــوالتذي الرتفيلُ 

د بل ري ال جتمعها طائفة قليلة العدد من القواعـــإذن إبزاء سبعة وعشرين نوًعا من التغي أنت   
اخلليل  . لكنَّ اذلاكرةالاي ة من خة مستقلَّ ـيَّـ منها أن حيتكر خل نة يرجو كلٌّ زة متبايِ ة متمايِ نادَّ ـمت دُ ارِ و  هي فـ  

                                                 

 .77ص  ،ـــيّ أصول النحو العربَد عيد،حممَّ 12 
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دادك لركوب استع ك من احلـزم والعزم وأن يبلو  أن ميتحن حظَّ مل يقنع هبذا القدر من العناء، فأزمع 
م يف سهِ ا تُ هنَّ من حفظها أل دَّ ـتج لكّل نوع ثالاًث من اخلصائص ال بُ ـنـة. أزمع اخلليل ذلك فاستاألسنَّ 

، ريـــيت يصيبها التغية الـوع ويمييزه من سائر األنواع. هذه اخلصائص هي: التفاعيل القياسيَّ نَّـ حتديد ال
أبن  ف  كلَّ مُ  ري. فأنت  ـــري، والبحور اليت يدخلها التغيـــتصري إليها التفاعيل بعد التغي شكال اليتواأل

 ري:ـــتستظهر تعريًفا كالتايل لكّل نوع من أنواع التغي

 
 
 

هلا إىل يحوِّ ف ن  يلُ فاعِ ء. ويطرأ على م  هو حذف السابع الساكن من اجلز  ف  الك  »
هلا إىل فيحوِّ  ن  التُ فاعِ  ، وعلىلُ  عِ ف  تـ  س  هلا إىل مُ فيحوِّ  ن  لُ  فعِ ت  س  ، وعلى مُ يلُ فاعِ م  

ل والرم   جسبعة: الطويل واملديد واهلز   . واألحبـر اليت يدخلها الكف  التُ فاعِ 
 «.واخلفيف والـمضارع والـمـجتث  

 
 
 
 
 

 ل  . اقرأ املقّدمة مَّ س  ليلخلشرح حتفة اهبا الراضي كتاب   اًل يف املقّدمة اليت استهلَّ ذلك جتده مفصَّ  كل  
د د  اع  كثرية الع  أنو  ط  ضابط؟ أليست  ا ال يضبِ ـــــي  ري على هذا النحو عشوائـــنفسك: أال يبدو التغي
 ليل وعلل : أواثق أنت  حافات اخلن عن زِ ث  حدِّ  ًة مَّ ًة ومرَّ إىل املقّدمة فاقرأها مرَّ  د  ـمسرفًة يف التعقيد؟ عُ 

ع مرجِ  على تطبيقها دون حاجة إىل ها؟ أقادر أنت  ك قد حفظت  أبنَّ  ها؟ أواثق أنت  ك قد فهمت  أبنَّ 
ثك أحدِّ   أيسرها. ولستُ ة الكتاب إالَّ ض عليك من مادَّ تستشريه وتستهدي ب ؟ ومع ذلك فلم أعرِ 

ة؛ ف  ملكانـ  بة واعاق  بة واملثك عن املراق  أحدِّ  وغاية؛ ولستُ  ل  ص  وف   ة من ابتداء  روضيَّ عن االصطالحات الع  
ف ى ق  ت ومُ مَّ ص  د ومُ وحَّ وك ومُ وجمزوء ومشطور ومنهُ  وواف   ثك عن ألقاب األبيات من ًتمّ  أحدِّ  ولستُ 

من  ء  ثك عن شيثك عن االعتماد ومواقع  من الطويل والـمتقارب. ال أحدِّ أحدِّ  ع؛ ولستُ رَّـ ـص  ومُ 
 عاب يف غري طائل.ًفا ابقتحام الصِ لِ ك    ذلك، فلستُ 

ط  اّلكتور يّب األدب العر  ه  عميدُ وجَّ  ة يف كتاب  رَّـ قرأ هذه الشكوى الـمُ ـا إذن أن ت  ليس غريبً  
 13ّي:حسَي إىل اآلنسة م  

 
 

                                                 

 .734د الثاين عشر، القسم الثاين، ص ، اجمللَّ اجملموعة الكاملة ملؤلَّفات الدكتور ط  حسَيط  حسَي، 13 
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دة عربت إلينا حديث أو ثقافة جدي فنٌّ  روض العريبَّ الع   أن تقويل إنَّ لن تستطيعي »..... 
، وأدابؤًن جيهلون ، ا جيهلون منَّ فون خالص قدمي. ومع ذلك فاملثقَّ  عريبٌّ  ا هو فنٌّ البحر؛ إمنَّ 

رين يف دواوين الشعر تنظل   كِ ون. وإنَّ ص  رًا حيُ ف   نـ  ن منهم إالَّ ـثــوشعراؤًن جيهلون ، ال أكاد أست
ط ل  هم إىل خ  القافية، واندفاعِ  روض وقواعد  الع   ين من جهل كثري منهم أصول  ر  ــفيؤذيك ما ت  

 «وق مًعا.ع والذَّ يف ذلك يؤذي السم  
 

 

 بعر األمم من غري العرب. وال أضرِ (  مالحظات اخلليل بن أمحد تبدو غريبة على شِ 3) 
نا األسباب واألوًتد )دون أن نرتمجها إىل طائفة م  لو أقح    مثاًل واحًدا: ماذا يكون من أمر  لذلك إالَّ 

بوج  عاّم يعتمد  ررنسّي أو اليوًنيّن؟ ومع ذلك فالشععر اإلنكليزّي أو الف  من املقاطع( يف دراسة الشِّ 
ق عنها اإليقاع مهما ـروض شيًئا من املبادئ اليت ينبثة للع  ــإن التمسنا يف نظريَّ  فُ رِ س  نُ ــعلى اإليقاع. أف  

تنحصر اذا مليكن الشعر الذي ندرس ؟ والتعليل، أجتد من  يف مالحظات اخلليل ما يكفيك ويرضيك؟ 
أيتلف من  ول ؟ فيم  د طط ر، ماذا حيدِّ والشَّ  ؟ تنقص وال تزيدال ارـً حب ر  ـش  ع   وزان عند اخلليل يف خسة  األ

د عددها، ماذا حيدِّ  ؟ت  أقصى؟ والتفعيالت، كيف نشأ   أدىن وأربع تفعيالت كحدّ   َي كحدّ  ت ـ تفعيل
ها؟ مر أشكاهلا؟ وهذه الزحافات والعلل الكثرية، ما شأهنا؟ ما مصدرها؟ هل من غاية ّتدِ وماذا يقرِّ 

ها اآلخر؟ ملاذا تصيب ر بعضها ويندُ شيع بعضُ ها اآلخر؟ ملاذا ي  ن بعضُ ستهج  ها ويُ غ بعضُ ستسا ملاذا يُ 
هذا وليد املصادفة البحتة؟  ل  ها يف أحبر أخرى؟ أكُ نفس   بعينها وال تصيب التفعيلة   يف أحبر   التفعيلة  
 ا وال سبًبا معقواًل.عً  مقنِ ك لن جتد عند اخلليل جواابً نَّـ ، لكتستطيع أن تتساءل ما طاب لك التساؤلُ  وأنت  

، «ة اخلليلــــــنظريَّ »  ونالذي يسم   رح الفّنَّ حوا الصَّ صلِ يف أن يُ  َي  ثِ د  ح  من الـمُ  ى قوم  وقد سع   
ثيث احلركة ال ن يندفع يف طريق التيسري نشيطًا حـم  منهم ل   على الكفاية. وإنَّ  بوا السهولة  هم غلَّ لكنَّ 

  ذل يف صياغتها جهده كلَّ نة اليسرية اليت بـيـِّ ينظر فإذا قواعده اهل غ غايت ، مَّ  يبلي على شيء حّتَّ لوِ ي  
هتها آاثر احلذف شوَّ  ًة ممسوخة قدد مادَّ دها اخلليل: فهي تولِّ ة يف توليد األوزان اليت حدَّ ـقَّ زم الدِّ ـال تلت

لون عن مبدأ م غافهنَّ لم ألواإلضافة والتبديل. أصحاب هذا املذهب يسرفون على أنفسهم وعلى العِ 
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ة د مادَّ  تولِّ مانعة؛ ولن تكون القواعد جامعة مانعة حّتَّ  على أن تكون القواعد جامعةً  هاّم ينص  
 .ة وال أقلَّ الدرس ال أكثر من تلك املادَّ 

 اخلالصــــة

اية ك الغرِ دالباحث لن يُ  ة؛ لكنَّ ــن شاء أن يستنبط نظريَّ ـم  طوة األوىل لِ االستقراء هو اخلُ  
عتمد علي  من قواعد، ت هي: الكفاية وما تثالثة ال تستقيم بدوهنا النظرايَّ  روط   بشُ عىن   يُ املنشودة حّتَّ 

النحو العريّب يعلمون  ون بنشأةم  والسهولة وما تقوم علي  من اقتصاد، والتعميم وما يتيح من تعليل. وامللِ 
  للعروض ه الشروط الثالثة ما مل يبلغ  اخلليل يف درسة قد بلغت من العناية هبذـويَّ ح  نَّـ املدارس ال أنَّ 

  لو العروض العريّب، ولعلَّ  ة يف  جاء بنظريَّ م أنَّ   مل يكن يزعُ اخلليل نفس   ن يدري؟ فلعلَّ م   العريّب. ولكن  
الحظات اخلليل مل يكن جاهاًل ابلفرق بَي امل مرحلة االستقراء. ذلك أنَّ    مل يتعدَّ ئل ألجاب أبنَّ سُ 
 ماع )أي  ة: السَّ ـويَّ النح   البَّصةقامت عليها مدرسة  ثالثة   ع قوانَي  ن أسهم يف وض  ت وهو م  لنظرايَّ وا

ىل الفصل السابع إ يف ذلك إن شئت   ع  استنباط القواعد(، والتعليل؛ ولرتجِ  ياس )أيِ االستقراء(، والقِ 
َةـَـّـ ارس النح وياملدل من كتاب وَّ ة والقسم األـيَّـ عفيف دمشق لدلكتور يّ ــجتديد النحو العربمن كتاب 

مًة ك  حمُ  ةً ــعريّب نظريَّ روض الـوغ يف الع  اخلليل كان خليًقا أن يصُ  ن يدري؟ فلعلَّ شوقي ضيف. وم   لدلكتور
املهارة ما نراه لم واملقدرة و ك من العِ ميلِ  رُجاًل  أنَّ ت ب  أسباب احلياة. ذلك هلذا العمل وامتدَّ  غ  ر  لو فـ  
  سيبوي ، ًفا، ونلمح  يف قواعد النحو والصرف اليت نقلها عنآنِ في   أوجزًن القول  الذي  كتاب العَييف 

 مستوفية   العناصر ك كاملةِ ب ـ السَّ  مةِ ك  ع حمُ نـالص   دقيقةِ  العريبّ  روضة يف الع  ـنظريَّ  جنازعن إ يعجز  ـما كان لِ 
ل م الرجُ ل أن خيتِ ا يكن من شيء، فليس ابلقلية. ومهمـيَّـ املن أمهلت و    الفرصةُ ت ـ ص  فر  أ  جلميع الشروط لو 

 نفًسا إالَّ  فمرحلة االستقراء على خري وج  فيتيح بذلك لغريه أن يبدأ املرحلة التالية. وهللا ال يكلِّ 
م علي . قدِ ــمل يُ د ل  و قصري يف عمل مهَّ ـيب املرء ابلتـعِ  ن  ها؛ وقد يكون من العدل واإلنصاف أالَّ ع  س  وُ 

قديس، ـن الكمال بل التفًة مروض اخلليل صِ غوا على ع  ـ  إىل الذين أسب  جَّ و  يُـ ـمن اللوم فل دٌّ ـفإن مل يكن بُ 
 ًما كانت خليقًة أن يمضي مبجهود اخلليل إىل غايت .طوا بذلك ِه َــّ وثب
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 ل الطويل:ل  يف هناية هذا الفصمن الشعر يليق بنا أن نتمثَّ  ب إىل اخلليل بيت  سِ وقد نُ  
 

 رييقصِ ـت   ك  ر  ضرُ لمي وال ي  عِ  ك  نفع  لي     ي  م  إىل ع   ر  ـنظُ لمي وال ت  عِ ب ل  اعم      
 

ن و ض عن عمل اخلليل صفة التقديس فقد كان رمح  هللا من قوم يتأذَّ نعم! حنن يف حاجة إىل أن ننفُ 
 ع منصرفًا عن غرور الدنيا.هد ممعًنا يف التواضُ ز ـ فًا يف السرِ هبذا التقديس: كان مُ 

ض عن عمل اخلليل صفة التقديس عساًن بذلك أن حاجة إىل أن ننفُ  جة أيِّ حنن يف حا 
لماء الـمريح. وخري العُ  فضن على التوق  ي الـمُ ع  السَّ  ل هذه احلقوق إيثارُ لم  ببعض احلقوق، وأوَّ لعِ  ي  ـفِ ن  
 ه.ن بعد  ّد مثاًل أعلى فأتعب بذلك م  ن ضرب يف اجلِ م  

و ا يف لُ ــن القصد وال غُ و ا عــبُ ـــمن  نُ  سُ ال آن   ح يب إىل رأي  جتن  ا األخبار والقرائن اليت انتهت إلين
ثبة واحدة، وما كان صوى يف و القُ  ك الغاية  درِ ، فما كان ل  أن يُ رقصِّ ـومل يُ اخلليل  رِ صُ ق  ــمل ي  التفاؤل: 

ا إملامً  مَّ ِـ ل يُ حّتَّ ك ب ـ السَّ  ة  م  ك  حمُ البناء  نة  متق   ةً ــنظريَّ وغ ق أن يصُ   من النبوغ والتفو  حظ   لباحث مهما يبلغ  
ة مع املادَّ جب عة فقنِ ـل هلذه املسألة البديهيَّ الرجُ  ن  طِ ف   .(primary data) ةيَّ ــلة األوَّ  ابملادَّ اًل ا مفصَّ دقيقً 
 ماتِ واملقوِّ  تستويف الشروط   ةً ــة نظريَّ ط من تلك املادَّ نبِ ـا لغريه أن يستة وتصنيفها وتبويبها، ًتركً ـيَّـ لاألوَّ 

 هغري   كشرِ ا ألن يُ اخلليل مل يكن، كما كان تيكو براهي، كارهً  ذلك أنَّ  14اليت ذكرًنها يف هذا الفصل.
اخلليل امتعض  أنَّ  ط  وأصول ؟ ورغم ذلك مل يبلغنا ق   النحو العريبّ  سيبوي  مبادئ   ن  جهده. أمل يلقِّ  مثرة يف

فها ـها، وصنَّ أحسن مجع  ة فيَّـ لاألوَّ  ة  املادَّ  و! وقد مجع اخلليلُ ف سيبوي  كتاب  يف النححَي ألَّ  متربَّ أو 
فضل وأن نشكر ل  إذن أن نعرتف ل  بذلك ال علينا  ن حقِّ قن تبويبها. مِ ـهبا فأتفأجاد تصنيفها، وبوَّ 

اباًل  م  عِ عيًنا ون   رَّ ـــــحي ا لق   اليوم   ث  عِ ـاخلليل بُ  ن أحسن عماًل. ولو أنَّ يع أجر م  ضِ ـال يُ  وهللاذلك اجلهد؛ 
ا وجيتهدون يف صوهنة اليت أهداها إليهم، يدرسوهنا وميحِّ وا على املادَّ ب  ـــوهو يرى أبناء جيلنا قد انك

 ر إليها السبيل.ويسَّ  اد هلاليت مهَّ  ةـــــالنظريَّ  استخالص

                                                 

على هذا لة االستقراء. األوىل وهي مرح يف صياغتها املرحلة   تعدَّ مل ية ًنقصة ــاخلليل جاء بنظريَّ  إنَّ  ل  فقُ  ئت  إذا شِ 14 
  .روض العريبِّ يف الع  « ةــنظريَّ »ب إىل اخلليل نسُ ماح جيوز للباحث أن ي  و من السَّ حالن
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َالفصلَالثاني

َيفَسبيلَالتجديدَوالتيسري
 

 

 

 

 
 
 
 

فَي، ة املثقَّ عامَّ ة و ب من طلبة اجلامعات وتالمذة املدارس الثانويَّ هذه صحف أكتبها ألبناء العر  
 روض العريّب. وأًن ال أسوق هذا احلديث إىلهم وأغريهم مبذهب جديد يف دراسة الع  م  ذ هبا ِه أشح  

 خفّي، وجيتهدون يف وص على كلّ ون الغ  ، وحيب  ق إىل غري حدّ  فون ابلتعم  كل  ن ي  لماء والباحثَي ممَّ العُ 
ئهم راظن ىلإ تُ ثقات. ال أسوق إليهم هذا احلديث، فقد حتدَّ طلب الشواّذ، ويتهالكون على مجع املتفرِّ 

 اإلسهاب. وكثرهتم يف السنَي، ولعّلي أسرفتُ  رِّ ـى م  ة علــنكليزيَّ ابللغة اإل تبتُ أهل الغرب فيما ك  من 
ع ـــشبِ يُ ى أن يهم وعسا ما يكففً نِ آ يما كتبتُ م خليقون أبن جيدوا فهُ فـ   ة  ــاإلنكليزيَّ  ن جييدون اللغة  ممَّ 

نا أن بـُ س  اّذ، وح  ن يف دراسة الشو معِ ق إذن يف التفاصيل ولن أُ غرِ ميلهم إىل التنقيب والتمحيص. لن أُ 
 .  ر عن إدراك الغايةقصُ ـ ي  ة يف اماح الابملبادئ العامَّ  مَّ لِ ة، وأن نُ ـقَّ إىل اجلوهر يف رفق ال جيايف الدِّ  ُلص  ــن   

، والعلل   حافاتِ الزِّ ة و ـالقياسيَّ  وزانل األيمثِّ  عرمن الشِّ  بيات  هاد أبا عن االستشأيضً م حجِ وسنُ  
أن جيد من ذلك ء ن شام  ًن؛ ولِـ أفاض في  غريُ ر ما رِّ ـــــكـأن نُ  التجديد إىليرمي  حبث  نا يف ــغايتُ  فليست  

ن ورد ذكـرهم يف م مـمَّ وسواه ربيزيّ تَّـ واخلطيب ال أنيس واجلوهريّ إبراهيم ب الراضي و تـُ ما يكفي  يف كُ 
 مة الـمصادر.ئقا

ر عد موضوع البحث الذي أقدمنا علي . وموضوع  هو الشِّ بنا قبل كّل شيء أن حندِّ  وخليق   
م بعد اخلليل فحذا حذو الشعر القدمي وسار على ظِ القدمي الذي استقرأه اخلليل، والشعر الذي نُ 

اين وصالح بَّ زار قـ  ة ونِ ك املالئكة وًنزِ م  ي ـ ع  ربان وميخائيل نُـ ربان خليل جُ ث عن شعر جُ تحدَّ ـنوال . لسنا نمِ 
من  ن شئت  م  و  وسيّ ي  ــــــى اجل  لم  ى طوقان وس  اب وحممود دروي  وفدو ور وبدر شاكر السيَّ بُ ــعبد الصَّ 

َي غريًن من الباحثِ ، وحنن نرتك لدوا يف القوايف وبناء القصيدة واملعايناد الشعر احلديث، فهؤالء جدَّ وَّ رُ 
ه على حال  وما و ما أهلوه من خصائص الشعر القدمي وما استبق   بَيِّ  ـَي فيثِ د  ح  أوزان الـمُ  س  درُ أن ي  
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لوه فما هو ابلقدمي اخلالص وال هو ابجلديد اخلالص. ولسنا نسعى إىل ابتكار أمناط جديدة من عدَّ 
 ستفيض.م تقبل، فتلك الغاية جديرة ببحث مستقلّ  فع هبا الشعراء يف املسـتـاإليقاع ين

 Syllables ةيَّــوتع الصَّاملقاطِ
د ق  الل، بل هو عِ د واستقفر  ـها بعًضا يف تيقفو بعضُ  ًدا من أصوات  رِ ليس الكالم سياقًا مطَّ  

القفص  ضالتُ ما عيَّ سّي السِ نف  ـها من بعض تبًعا حلركة اجلهاز التة ميتاز بعضُ ـيَّ ــمن اجملموعات الصوت
 ع.ـمقاطِ لم اللغة احلديث ابلف يف عِ عر  ة تُ ــيَّ ــهذه اجملموعات الصوت. (intercostal muscles) الصدريّ 
 ة نوعان، فمنها القصري ومنها الطويل:ـيَّـ واملقاطع يف اللغة العرب 
أو  ن  كِ ب  سا عقُ ك ين من متحرِّ وَّ ـيتك املقطع الطويلوك، ن من متحرِّ وَّ ـيتك املقطع القصري 

 ساكنان أو ثالثة سواكن.
ف ر ـ حركة. والعُ  ب  يف النطقحرف ال تعقُ  الساِكنطق حركة، ون ـ ب  يف الحرف تعقُ  املتحّرك 

ربة هنا العِ  نَّ أ على احلــرف وحركت  مًعا. ولنالحظ   «املـتحّرك»لفظة  دلَّ روض أن ت  عند أصحاب الع  
وه تفصياًل لهوا على هذا الشرط وفصَّ العروض قد نــبَّ  أصحاب ابللفظ دون اخلّط؛ ولنالحظ أيًضا أنَّ 

 ينا من اإلسهاب يف شرح .عفِ يُ 
ـت ب  »فلفظة   )بتسكَي  «ن م  ـي  »، ولفظة ك  ت  ب  ها قصري، هي من ثالثة مقاطع كل   ة  ـنوَّ ـمك «ك 
َي نة من مقطع  وَّ ـمك «ع ام  »ولفظة  َن  . والثاين طويل هو ي  هلما قصري هو َي أوَّ نة من مقطع  وَّ ـامليم( مك

، ُقن  والثاين  ش اق  ا هلمَي أوَّ َي طويل  نة من مقطع  وَّ ـمك «اقٌّ ش  »، ولفظة ُمن  والثاين  ع اهلما َي أوَّ طويل  
 .خ اص ص  نة من مقطع واحد طويل هو وَّ ـدة( مك)بتسكَي الصاد املشدَّ  «خ اصّ  »ولفظة 

قطع. وواضح طلًعا ملف مقطًعا أو م   يؤلِّ ك يف سياق الكالم العريبّ متحرِّ  كلَّ   إذن أنَّ  واضح   
 ملقطع. ملقطع أو خايمةً  ف واسطةً ن يف السياق يؤلِّ ساكِ  كلَّ   أيًضا أنَّ 
ر الوزن على ن نصوِّ أ لنا أـوس ورمزًن للمقطع الطويل بشرطة، هتيَّ ًن للمقطع القصري بق  ز  فإذا رم   

 (.ن  لُ عِ فا ن  ـالتُ فاعِ  ن  التُ عِ فا) −⌣−−⌣−−   ⌣−−   − النحو التايل:

 
 

 

 أن املقاطع.ـ ش  يف عا من التوس  ئً شيئ تيح للقار ـت مالحظةً  ق الثاينامللح   يف نال  سجَّ وق د 
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   Rhythm يقا اإل   

. وال ًقا لنظام فنّّ  ــي صُدر إيقاع الشعر عن تنسيق الو ح دات و ف    الذي تنتمي  (type) نَّوعـمعَيَّ
كما نرى يف الشعر اإلنكليزّي ، (stress) رب   ــــــنَّـ للغات: فقد يكون الدات خيتلف ابختالف اح  إلي  الو  

 عر الصيّن؛ وقد يكون املقطع  ــــــكما نرى يف الشِّ ، (tone)للكلمة  م  م  املالزِ ـــــغ  احلديث؛ وقد يكون النـَّ 
(syllable) ، ِّعر العريّب إذن فإيقاع الشِّ  15عر العريّب.عر الالتيّن والشِّ ـــــعر اليوًنينّ والشِّ ــــــكما نرى يف الش

ًعا من صُ   من سائر الناس. ز  هبا العربُ ــــــيَّـ يم نوف الفّن، وال ظاهرةً ـليس ِبد 
حيسن  من النظام الفّنّ  أمناط خمتلفةتك نيت  طالع  النظر يف بِ  معنت  أو  العريبَّ  الشعر   لت  مَّ ذا أتإو 

وحنن  د.ى التعد  ، ومستو  ى القياسيّ ، واملستو  ى النظريّ ستو  امل ثالثة: ى مستوايت  لأن ندرسها عبنا 
 شكال للبحر الواحد.ر واألو  ـــــالص   د كثرة  نعن ابلتعد  

ر رَّ ـا مقا خاص  ترتيبً  يف البيت التفاعيلل، وهو ترتيب وَّ ط األم  نَّـ ز الربِ يُ  النظري  ى فاملستو 
يف  املقاِطـعوهو ترتيب  ،الثاين   ز النمط  رب ِ ــيُ  ى القياسي  تو واملسء. م البناك  يغة حُم  د الصِّ التصميم حمدَّ 

ز النمط الثالث وهو رب ِ ـد يُ عد  ى التومستو  ء.م البناك  د الصيغة حُم  ر التصميم حمدَّ رَّ ـا مقا خاص  ترتيبً  التفعيلة
ة ليست الصيغة املشتقَّ  نَّ ئ أبينبفة منها ابلصيغة املشتقَّ ة ـالذي يربط التفعيلة القياسيَّ  النَـّوعي   ر  ــــناظ  ـالت
 .ل  صِّ ف  نُـ ــول   ة.ـفعيلة القياسيَّ ـر من مظاهر الته  ـظ  ا هي م  إمنَّ ة و فعيلة مستقلَّ ـت

 

 النظري  ى مستوـال

 

 

 

 

 

 

( −−−) ن  ولُ عُ ف  ي م  : فالتفعيلة القصرية ها طويلة  إمَّ و  ا قصرية  إمَّ  لوَّ ى األو  ــى املست  التفعيلة عل
َي فعيلت  ـاجتماع ت نعأ ى تنشاملستو  هذاى والبحور عل(. −−−−) ن  والتُ عُ ف  طويلة هي م  والتفعيلة ال
د، والتكرار رِ املطَّ  رارُ ـك  هي: الـتَّ  (patterns)ئفة من القوالب ا لطافقً ر و  ط  ش   أربع يف كلّ أو  أو ثالث  

 التـناويبَّ  التكرار    ي ـ أن تسمِّ  لك   روب التكرارمن ضُ  ب  ر ـ )وهو ض   بناوُ ــل، والتض، والتكرار املذيَّ املعرت  
 ة.إضافيَّ  إليهما تفعيلةً  م  ضُ أو ي  عليهما  رُ قتصِ ـَي ي  َي متطابق  ى قسم  ا علئمً طر يشتمل دا. والشَّ (ئت  ذا شإ

                                                 

 
 .63ص (، Prosody Handbook) روضالعـ   علم يف الدليل(، Karl Shapiroع املصدر التايل: كارل شابريو )راجِ  15
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ى وسرت  ؛لوَّ ى األى املستو يقاع علر اإلد  صهو م   (patterned recurrence) متظِ ـالتكرار املن إذن أنَّ واضح 
 ى الثالث.املستو  ىى وال ينمحي علال يتوار   لَّ ظِ  أنَّ ى الثاين، و ى املستو يقاع علإللر د  صم   م  هأ  أنَّ 

ر أن نصوِّ أ لنا ـهتيَّ ء البا ة حبرفلف ورمزًن للتفعيلة الطويلًن للتفعيلة القصرية حبرف األز ـ رم  إذا ف
 16ى النحو التايل:نة علة املمكِ ـالنظريَّ  وزان  األ

      در  التكرار املطَّ
 (  ا  ا3) (  ا  ا  ا2) (  ا  ا  ا  ا1) 
 (  ب ب6) (  ب  ب  ب5) (  ب  ب  ب  ب4) 

 

 ضالتكرار املعتر 
 (  ب  ا  ب2) (  ا  ب  ا1) 

 لالتكرار املذيَّ
 (  ب  ب  ا2) (  ا  ا  ب1) 

 بالتناوُ
 (  ب  ا  ب  ا2) (  ا  ب  ا  ب1) 

 

 رُ ــثِ ؤ  ـالسياق يُ  أنَّ  ذلك .َي وال يزيد على أربع  فعيلت  ـعن ت طر ال يقل  السياق يف الشَّ  ترى أنَّ  فأنت   
ب ال َي، والتناوُ ن تفعيلت  م ق أبقلَّ ال يتحقَّ  دُ رِ املطَّ  األدىن، والتكرارُ  يات احلدِّ ع ملقتض  االقتصاد فهو خاضِ 

 ن ثالث تفعيالت.م ق أبقلَّ َي ال يتحقَّ ـي ـ َي الباقِ ب ـ من أربع تفعيالت، وكلٌّ من القال ق أبقلَّ يتحقَّ 
 ا:عر العريّب فال تظفر هبة التالية بَي حبور الشِّ ـالنظريَّ  ك تلتمس األوزان  نَّـ لك 
   ا ا     ب ب ب ب     ا ب ا     ا ا ب   

                                                 
رَّر ـطر ين يتكيت أيتلف عادة من ش  ـأو البحر( عندًن هو السياق اإليقاعي  الذي ي رِد يف الشَّطر الواحد. والبالوزن )16

فرداي   ي نسمِّ ف يت خيلو أحياًًن من هذا االنقسام وذاك التَّكرارـيت زوِجي ا. غري أنَّ البـالوزن فيهما؛ عندئذ نسمِّي الب
ي  علماء العروض مشطورًا   أو منهوًكا. وسوف نستأنف احلديث عن املشطور واملنهوك فيما بعد.ويسمِّ
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ن . وحنن نعن ابالزدواج أن ينشأ الوزن عرِ والتنافُ  إىل مبدأ هاّم هو استهجان االزدواجِ  ذلك د  ر ـ وم  
عريّب لظهر االزدواج يف الشعر ال« ب ب ب ب»والوزن « ا ا»الوزن  وال استبعادُ مضاعفة وزن آخر، فل

ب  ر أن ينعدم وج  من وجوه الشنافُ ـونعن ابلت«. ب ب»والوزن « ا ا ا ا»الذي يشتمل على الوزن 
طة جتمع ن خمتلِ ة أوزاـستَّ  ت بكة اليت مرَّ ـل؛ فأنت جتد يف قائمة األوزان النظريَّ ى هلا التماثُ رج  يُ  بَي أوزان  

 بَي التفعيلة القصرية والتفعيلة الطويلة:
 ا ب ا    ا ا ب    ب ا ب    ب ب ا    ا ب ا ب    ب ا ب ا    

ر فيهما. رَّ ـلة ال تتكـالتفعيلة الطوي ين ألنَّ شاذَّ  والثاين   ل  األوَّ  ة وجدت  ـهذه األوزان السـتَّ  فإذا استعرضت  
 طة.ل األوزان املختلِ ر وإيثار  لتماثُ نافُ ـللت َي إذن منع  ين الوزن  فاستبعاد هذ  

 
 
 
 
 

 

 

 ـــياســي  املستوى القِ

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ة للقواعد التالية:ــة إبخضاع البحور النظريَّ ـصاغ البحور القياسيَّ تُ  
ها يقع يف أحدُ  ة. والتقصري نوعان:ــمقطًعا واحًدا يف كّل تفعيلة نظريَّ  (  يصيب التقصريُ 1) 
ط قصري يف وس  ـطها؛ وال جيتمع النوعان يف وزن واحد. وإذا وقع التعيلة، والثاين يقع يف وس  بداية التف

 الثالث. ا أن يصيب املقطع  وإمَّ  الثاين   ا أن يصيب املقطع  التفعيلة الطويلة، فإمَّ 
لة. منها تفعي ذ  حد تفاعيل البيت احّتاًدا ًتم ا يف موقع التقصري، ال تشِ تَّ ــ(  الشائع أن ت2) 

ر قصَّ ـا أن يُ : فإمَّ َيطها؟ إحدى اثنت  فماذا يكون من أمر التفاعيل الطويلة إذا وقع التقصري يف وس  
يف القليل النادر  منها. وقد حيدث ر املقطع الثالث يف كلّ  قصَّ ـا أن يُ منها، وإمَّ  املقطع الثاين يف كلّ  

الثالث  املقطعُ  ر  ــقصَّ ـا ويُ الثاين يف إحداه املقطعُ  ر  ــقصَّ ـيـُ تفعيلتان طويلتان عن هذه القاعدة ف ذَّ أن تشِ 
عيلة أخرى، إذ ال َي ال تفصل بينهما تفم أن تكون التفعيلتان متجاورت  يف األخرى؛ عند ذاك يتحتَّ 

الوزن النظرّي  نمن التطابق التاّم يف موقع التقصري مّت انفصلت تفعيلتان طويلتان: فمِ  رَّ ـمف
 ومن الوزن النظريّ ؛ −⌣−−⌣−  −− القياسي   وزنُ ج الستخر  يُ  −−−−−−  −−

وال  −⌣−−−−⌣−  ⌣−−  − القياسي   ج الوزنُ ستخر  يُ −−−−     −−−−−−−−    
 . −−⌣−⌣−  −−⌣−−  − ج من  الوزنُ ستخر  يُ 



27 

 

التفاعيل   مواضعُ ريَّ ـتغـعن االنقالب. ونعن ابالنقالب أن ت دوف  ى الثاين صُ (  يف املستو  3) 
 «.َيب ـ نقلِ مُ »ى الوزًنن يف هذه احلالة سمَّ جديد؛ ويُ  زان فينشأ عن ذلك وزن  يف وزن من األو 

، «ب ب ا» و« ب ا ب»يـن ها الثيَـّ َي ثُ ب ـ منقلِ  ة وجدت  ــالبحور النظريَّ  ت  عرض  وإذا است   
 وى القياسيّ إىل املست فإذا انتهيت  «. ب ا ب ا»و « ا ب ا ب»َي ها ابعيَّ َي رُ ب ـ كذلك منقلِ   ووجدت  
جة بات املستخر  نقلِ  إقالاًل للمُ َييَّـ َي الثالثـب ـ ل من التفعيلة حمظور يف املنقلِ تقصري املقطع األوَّ  أنَّ  وجدت  
 أيىب التقصري   «ا ب ا ب» البحر النظريَّ  إحكاًما: ذلك أنَّ  أشد   فأ مرهامان بان الرابعيَّ ا املنقلِ أمَّ  .منهما
بات يف نعدم املنقلِ يف بداية التفعيلة، وبذلك ت« ب ا ب ا» لنظري  ط التفعيلة بينما أيابه البحر ايف وس  
 َي. بَي الرابعيَّ ـج من املنقلِ ر ـ املستخ

، وعسى أن «ب ب ب»ل من التفعيلة يف البحر النظرّي نع تقصري املقطع األوَّ ـ(  ميت4) 
: هذان البحران ها التفعيلةل من نع فيهما تقصري املقطع األوَّ ـين ميتر  ــين آخر  ــيكون ذلك حماكاًة لبح

أ يبد« ب ا ب»و « ب ب ب»سوى  ة وزن  ـفليس يف البحور النظريَّ «. ب ب ا»و « ب ا ب»
« ب ب ا»و « ب ب ب» سوى ة وزن  ـبتفعيلة طويلة وينتهي بتفعيلة طويلة. وليس يف البحور النظريَّ 

 .ط  تفعيلة طويلةد يف وس  رـِ يبدأ بتفعيلة طويلة وت  
ج ري مزدوِ ـــلتغي رُ ـلبحضع اتفعيلتان طويلتان يف بداية البحر النظرّي جاز أن خي   رت  ( إذا جتاو 5) 

 التحليل فال يصيب إالَّ  اتفعيلة يف البحر، وأمَّ  ا التقصري فيصيب كلَّ وام  التقصري والتحليل. فأمَّ قِ 
 الطويل، فكأنَّ  عين مكان املقطَي قصري  مقطع   ع  ض  الطويل من التفاعيل. وحنن نعن ابلتحليل أن ت  

نطق  ما  املقطع الطويل يستغرِق من الزمن يف ين، ألنَّ َي قصري  إىل مقطع   املقطع الطويل قد احنلَّ 
  ال جياور نَّ ــطها، لكوس   فعيلة الطويلة أو يفـق  املقطعان القصريان. وقد يقع التحليل يف بداية التيستغرِ 

 ُت  ل  اع  ف  مُ  ُت  ل  ع  اف  ان ها مُ حبران قياسيَّ « ب ب» ج من البحر النظريّ ر ـ ـستخالتقصري. وعلى ذلك يُ 
 ن  لُ اعِ ف  تـ  مُ  ن  لُ اعِ ف  تـ  و مُ ه قياسيٌّ  ر  ــحب« ب ب ب»ج من البحر النظرّي ر ـ ستخويُ  .ن  لُ اعِ ف  تـ  مُ  ن  لُ اعِ ف  تـ  ومُ 
  .نُ ولُ عُ فـ   ُت  ل  اع  ف  مُ  ُت  ل  اع  ف  هو مُ  حبـر قياسيٌّ « ب ب ا»ج من البحر النظرّي ر ـ ستخ، ويُ ن  لُ اعِ ف  تـ  مُ 
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ع ة التحليل يشغالن من السياق موقع مقطـيَّـ َي عن عملـَي النامج  ـاملقطع   ومن الواضح أنَّ  
ج ري املزدوِ ـر التغيوِّ أ لنا أن نصـــ؛ وبذلك يتهيَّ  ⩊عليها ابلرمز التايل:  ُدل  بة ن  ركَّ حدة مُ واحد؛ فهما إذن و  
 على النحو التايل:

   −−−−  −−−−  ←−⌣⩊−   −⌣⩊ − ،⩊− −⌣  ⩊−⌣− 

 −−−−   −−−−−−−− ← ⩊  −⌣−⩊  −⌣−⩊−⌣− 

  −−−−  −−−− −−−← −⌣⩊  −⌣−⩊  −−−⌣ 
 

 

 س؛ والبحران ها:ب ـ هما منًعا للَّ قد لفظ العروض العريبَّ  ب لكنَّ ري املركَّ ـــض عنهما التغيان ي تمخَّ ياسيَّ حبران قِ  وم َّ 

ز ـهو ال يتميَّ ( و −⩊⌣−−  ⩊⌣−−  ⩊−⌣) ُت  ل  اع  ف  مُ  ُت  ل  اع  ف  مُ  ُت  ل  اع  ف  )ا(  مُ  
حدة ( بغري الو  −−⌣−  ⩊−⌣−  ⩊−⌣) ن  ولُ عُ فـ   ُت  ل  اع  ف  مُ  ُت  ل  اع  ف  من البحر القياسّي مُ 

 بة الواردة يف تفعيلت  األخرية.املركَّ 

ز ـتميَّ ( وهو ال ي−⌣−−⌣−  ⩊−⌣−  ⩊) ن  لُ اعِ ف   ن  لُ اعِ ف  تـ  مُ  ن  لُ اعِ ف  تـ  )ب(  مُ  
 ( إالَّ −⌣−⩊−⌣−  ⩊−⌣−  ⩊) ن  لُ اعِ ف  تـ  مُ  ن  لُ اعِ ف  تـ  مُ  ن  لُ اعِ ف  تـ  قياسّي مُ من البحر ال
 بة من تفعيلت  األخرية.حدة املركَّ ابنعدام الو  

وعشرون  ة  ــل اجتمع لديك ستَّ ى األوَّ ى الثاين على حبور املستو  قواعد املستو   إذا أجريت   
؛ وهي تشتمل  ب  ملقتض  وا ع  ما عدا املضاِر  اخلليلُ  رًا قياسي ا تشتمل على مجيع البحور اليت أحصاهاـحب

 طرالشَّ د يف رِ ما ت  ة والعشرين كـالستَّ  . وإليك البحور  روض العريب  أهلها الع   ة  ـثالث كذلك على أحبر  
 الواحد من البيت:

 ⌣−−⌣−−      ⌣−−   ⌣−− ب:املتقارِ 

 ــــن  ــــــــولُ عُ فـ      ــــن  ـــــــــــولُ ـعُ فـ     ـــــن  ــــــــــولُ عُ فـ      ــــن  ــــــولُ عُ فـ    
 

 −⌣−−⌣−      −⌣−−⌣−    ك:املتدار  

 ــــن  ـــــــــــلُ اعِ ف      ـــن  ــــــــلُ اعِ ف      ــن  ــــــــــلُ اعِ ف      ــــن  ـــــــــــلُ اعِ ف   
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 ⌣−−⌣−−   ⌣−−    ب:جمزوء املتقارِ 

 ـن  ـــــــولُ عُ فـ       ــن  ـــولُ ـــــــــعُ فـ      ـن  ــــــــــولُ عُ فـ    
 

 −⌣−−⌣−      −−⌣ ك:جمزوء املتدار  

 ـــن  ـــــــــــلُ اعِ ف      ـــن  ـــــــــلُ اعِ ف      ـن  ـــــــــلُ اعِ ف    
 

 −−⌣−−−⌣−   −−⌣−    ز:ج  رَّـ ال

 ـن  لُ ـــــــــــــعِ ف  تـ  سُ مُ    ـــن  ــــــــــلُ عِ ف  تـ  س  مُ     ــن  ــــــــــلُ عِ ف  تـ  س  مُ  
 

   −−⌣⩊−⌣−   ⩊−⌣−   ⩊ الكامل:

 ــن  ـــــــــــــلُ اعِ ـف  ـت  مُ      ـن  ـــــــــــــلُ اعِ ف  تـ  مُ      ن  ـــــــــلُ اعِ ف  تـ  مُ    
 

 −⌣−−−−⌣−      −⌣−− اخلفيف:

 ــــن  ــــــــــــــالتُ اعِ ف      ــــــــــــن  لُ عِ ـف  ـت  س  مُ     ـن  ــــــــــــــالتُ اعِ ف    
 

 −−⌣−−⌣−−      −−⌣− ل:هم  مُ 

 ـن  ــــــــــلُ ـعِ ف  ـتـ  س  مُ     ـــن  ـــــــــــــــالتُ اعِ ف      ــــن  ــــــــلُ عِ ف  تـ  س  مُ  
 

 ل(: من أشكال الرم   يد )وهو عند اخلليل شكل  زِ الـم  
 −−⌣−      −−⌣−−−⌣− 

 ـن  ــــــــــــالتُ ـــاعِ ف       ــن  ـــــــــــــالتُ اعِ ف       ــن  ـــــــــــالتُ اعِ ف    
 

 ⌣−−−⌣−−−    ج:اهلز  

 ــن  يــــــــــلُ ـــاعِ ــف  م      ـن  يـــــــــــــــلُ ــاعِ ـف  م   
 

 −⩊⌣−    −⩊⌣− جمزوء الوافر:

 ــُت  ــــــــــــــل  اع  ف  مُ      ـــــــــــُت  ــــــل  اع  ف  مُ   
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 −−⌣−−−⌣−    ز:ج  جمزوء الرَّ 

 ـن  ـــــــلُ عِ ف  تـ  س  مُ      ن  ــــــــــــلُ عِ ف  تـ  س  مُ  
 

 −⌣−⩊−⌣−   ⩊ جمزوء الكامل:

 ـــن  ـــــــــــلُ اعِ ـف  ـت  مُ      ــن  ـــــــــــــــلُ اعِ ـف  ـت  مُ  
 

 −⌣−−−−⌣−    ّث:جت  الـمُ 

 ــــن  ــــــــــــالتُ اعِ ف      ــن  ـــــــــــلُ عِ ف  تـ  س  مُ  
 

 −−⌣−   −⌣−− جمزوء اخلفيف:

 ـــن  ــــــــــلُ عِ ــف  ـت  س  مُ    ــن  ـــــالتُ ـــــــــــــاعِ ف   
 

 −⌣−−    −⌣−− ل:م  رَّـ جمزوء ال

 ــن  ــــــــــــــالتُ ـاعِ ف       ــن  ـــــــــــــــــالتُ اعِ ف   
 

 −⌣−−    −⌣−   −⌣−− املديد:

 ــن  ــــــــــــالتُ اعِ ف       ـن  ـــــــــــــلُ اعِ ف      ــن  ــــــــــــــــــالتُ اعِ ف   
 

 −−⌣−   −⌣−−−⌣−    جمزوء البسيط:

 ــن  ــــــــــلُ ـعِ ف  ـتـ  س  مُ    ـن  ـــــــــــــلُ اعِ ف      ـن  ـــــــــــــلُ عِ ف  تـ  ُمس   
 

  ⌣−−−   ⩊−⌣−   ⩊⌣− ر:الوافِ 
 ن  ـــــــــــــــولُ عُ     فـ  ــــــــــــــــــــُت  ـل  ـاع  ــف  مُ    ــــــــــــــــــــُت  ل  اع  ف  مُ   

 

 −⌣−   −⌣−−   −⌣−− ل:م  رَّـ ال

 ـن  ـــــــــــــلُ اعِ ف      ــن  ـــــــــــــالتُ ـاعِ ف      ـن  ـــــــــــــــــــالتُ ـاعِ ف   
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 −−⌣−   −−⌣−   −⌣− ريع:السَّ 

 ــن  ــــــــلُ اعِ ف       ـن  ـــــلُ عِ ف  تـ  س  مُ      ـن  ـــــــــــــلُ عِ ف  تـ  س  مُ  
 

 −⌣−   −−⌣−    −⌣−− ح:املنسِر 

 ـن  ـــــــــــــلُ اعِ ف       ــن  ـــــــــــلُ عِ ف  تـ  س  مُ     ـــن  ـــــــــــــــالتُ اعِ ف   
 

 −⌣−   −−−⌣−   −⌣− ل:م  ه  مُ 

 ــن  ـــــــــــــلُ اعِ ف      ـن  ــــــــــــــــالتُ اعِ ف      ـن  ـــــــلُ عِ ف  ـتـ  س  مُ   
 

 ⌣−−−⌣−−   ⌣−−−   ⌣−−    الطويل:

 ــن  يــــــــــــــــلُ اعِ ف  م      ـن  ـــــــــــــولُ عُ فـ      ـن  يــــــــــــلُ اعِ ف  م      ــن  ـــــــــولُ ـــــــعُ فـ   
 

 −−⌣−   −⌣−   −−⌣−   −⌣− البسيط:

 ـن  ـــــــــــــــــــلُ اعِ ف     ــن  ـــــــــــــلُ عِ ف  تـ  س  مُ    ـن  ــــــــــلُ اعِ ف       ـن  ــــــــــــلُ عِ ف  تـ  س  مُ  
 

 −⌣−   −⌣−−   −⌣−   −⌣−− ل:م  ه  مُ 

 ـن  ـــــــــــــــلُ اعِ ف      ــن  ـــــــــــــــــــالتُ ـاعِ ف     ــن  ــــــــــلُ اعِ ف      ــن  ــــــــــــــــــــالتُ اعِ ف   

 

 أن نقف عندها وقفًة قصرية: حنب   ت مالحظات  بقي   
ب ( وال املقتض  ن  التُ اعِ ف   ن  يلُ اعِ ف  د املضارع )م  لِّ قواعد املستوى الثاين ال تو  ًن أنَّ ر ـ (  ذك  1) 

ما مل يردا د أهنَّ وأكَّ  األخف ُ  أنكرهاين، فقد ين البحر  ل من أنكر هذ  (. ولسنا أوَّ ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  والتُ ف عُ )م  
براهمياّلكتَي. وقد قام عر سوى البيت أو البيت  منهما يف الشِّ  اجُ عن العرب. ومل جيد الزجَّ  يس أن ور ا 

 17مي.القد ابستقراء واسع النطاق فلم يعثر هلذين البحرين على أثر يف الشعر العريبّ 
ى الثاين. هذه املستو  ىيف تقرير مبناها عل نالف اخلليل   (  من حبور الشعر العريّب أربعة  2) 

 ن  لُ فاعِ  ن  التُ ، وفاعِ ن  التُ فاعِ  ن  لُ عِ ف  تـ  س  واملديد والوافر والسريع: وهي عندًن مُ  األربعة هي اجملتث  
                                                 

، 54، ص موسيقى الشعرإبراهيم أنيس،  ؛14، ص شرح حتفة اخلليلعبد احلميد الراضي، ع املصادر التالية: راجِ 17 
، (A Grammar of the Arabic Language) ةَــّ العربي قواعد اللغة، (William Wright) وليم رايت ؛189-208 ،55
 .368الثاين، ص  ءاجلز 
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 ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ ليل خلعند اها نَّ ــ، لكن  لُ اعِ ف ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  لُ عِ ف  تـ  س  ، ومُ ن  ولُ عُ فـ   ُت  ل  فاع  مُ  ُت  ل  فاع  ، ومُ ن  التُ فاعِ 
 ن  لُ عِ ف  تـ  س  ومُ ، ُت  ل  فاع  مُ  ُت  ل  اع  فمُ  ُت  ل  فاع  مُ و ، ن  لُ فاعِ  ن  التُ فاعِ  ن  لُ فاعِ  ن  التُ ، وفاعِ ن  التُ فاعِ  ن  التُ فاعِ 
ربعة حبر األًن هلذه األها قواعدُ دة اليت حتدِّ ـر القياسيَّ و  ـالص   غري أنَّ  ى التوايل.عل والتُ عُ ف  م   ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ 

والوافر  ا اخلليل للمجتثّ دهحدَّ اليت  ةـالقياسيَّ  رو  ـا الص  أمَّ القدمي،   يف الشعر العريبّ عاًل د فِ رـِ هي ما ي  
 ها بلر ورودُ ندُ ي ـ فد للمدي دها اخلليلحدَّ ة اليت ـورة القياسيَّ ا الص  أمَّ ، و ايمامً ها فينعدم ورودُ والسريع 
براهيم من إثبات  فال معىن لإلطالة في ؛ ويكفي أن تقرأ ما كتب  إ انغري  أن ينعدم. هذا أمر فرغ يوشك 

من قواعد  ةً ــقَّ دِ  قواعدًن يف هذا النطاق أعظمُ  أنيس وعبد احلميد الراضي ووليم رايت لتعرف أنَّ 
 18.لواقعاب ءً إنبا قُ أصد  اخلليل و 
عوامل اليت عن ثالثة وال تزيد على أربعة. وال ة ال تقل  ــع التفعيلة النظريَّ مقاطِ  أنَّ  ( رأيت  3) 

فعيلة ط التفعيلة، واإلمثار. جيب أن تكون التقضت بذلك هي: االقتصاد، وإقرار التقصري يف وس  
على أقّل تقدير كي  ةً ـعيَّ ابطها، وجيب أن تكون رُ تقدير ليقع التقصري يف وس   على أقلِّ  ةً ـيَّـ الثـة ثُ ـالنظريَّ 

 من حبر قياسّي واحد.  ر  ــــــثـطها أكإذا وقع يف وس   د التقصريُ يولِّ 

( وجمزوءُ ـ(  ي4)  ِعُلن  فاِعالُتن  تـ ف  ( َخ صلاخلفيف )فاِعالُتن  ُمس   تَّسم اجملتث  )ُمس  ِعُلن  د زه  ي   ت َيـتـ ف 
ة. ـلتفعيلة قياسيَّ  رار  كمنقلبان، وليس فيهما ت   ء اخلفيفوجمزو  اجملتثَّ  أنَّ ذلك روُض العريب : ـالع  فيهما 

قبل  وجود تثّ ـجملل أن يكون أنكر وليم رايت إنَّ اإلقبال على اجملتّث ضئياًل، بل  جندهلذا السبب 
اخلفيف  قتفوَّ  ايضً أ وهلذا السبب ا.  اخلليل اختالقً ا اختلقمً ـأن يكون هذا البحر وه  اخلليل ورجَّح  مأايَّ 
ِعُلن  ) تـ ف   19.ا يف نسبة الشيوعا كبريً قً تفو   جمزوئ  ى( علاِعالُتن  ف فاِعالُتن  ُمس 

                                                 

؛ 279، 229-225، 147 ،146، 109، ص شرح حتفة اخلليل: عبد احلميد الراضي، التالية املصادرراِجع 18 
قواعـد ، (William Wright) وليم رايت؛ 117-115، 99، 90، 78-76، ص موسيقى الشعـرإبراهيم أنيس، 

َ.368-361الثاين، ص  ءاجلز ، (A Grammar of the Arabic Language) ةــَـّ العـربي اللغة
زء الثاين، ـــــاجل ،(A Grammar of the Arabic Language) ةــَـّ العـربي ـد اللغةــــــقواع ،(William Wright) وليم رايت19 

 .368-367ص 
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من النظام الفّنّ  ط الثاين  م  نَّ ــز الربِ يُ  املستوى القياسيَّ  نا عند احلديث عن اإليقاع إنَّ ل  (  قُـ 5) 
وقد آن لنا «. ءم البناك  ة حمُ د الصيغدَّ ر التصميم حمُ رَّ ـقا مُ ا خاص  يف التفعيلة ترتيبً ع وهو ترتيب املقاطِ »

 م أنَّ ا تقدَّ ممَّ  ة والوضوح؛ وما ذاك ابألمر العسري، فقد رأيت  قَّ من الدِّ  يف شيء   د النمط الثاين  أن حندِّ 
 ض.عرت  الـمُ  ل، أو التكرارِ ـذيَّ ـمُ ال التكرارِ  َي:ب ـ من قال لقالب   ع  ة خاضِ ـع يف التفعيلة القياسيَّ ترتيب املقاطِ 

ة هي: ـاعيل القياسيَّ التف من ع  ب ـ س  الثاين عن  ىض قواعد املستو تتمخَّ نا، ـتِ ــنظريَّ  إطاريف (  6) 
  .ُت  ل  فاع  ، مُ ن  لُ فاعِ ت  ، مُ ن  لُ عِ ف  تـ  س  ، مُ ن  التُ اعِ ، ف  ن  يلُ اعِ ف  ، م  ن  لُ اعِ ، ف  ن  ولُ عُ فـ  
 

 دعد مستوى التر
 

ن يلتزم ِرض علي  يف كّل بيت أاألبيات إذا فُ  كثرية    ف قصيدةً على الشاعر أن يؤلِّ  عسري 
م دِّ اللغة وقُ  تُ إىل ذلك الستعصت علي  مفردا رَّ ــع الوزن القياسّي التزاًما دقيًقا صارًما. فلو اضطُ مبقاطِ 

ف يف شاعر أن يتصرَّ تيح للاللفظ على املعىن حيث ينبغي تقدمي املعىن على اللفظ. واألمر أيسر إذا أُ 
 فقد الوزنُ ن أن ي  مقطًعا قصريًا، دو  ي  ــــــلغِ ـر مقطًعا طوياًل أو يُ الوزن القياسّي قلياًل أو كثريًا كأن يقصِّ 

و رهَي بطائفة من على املستوى الثالث، وه باح  ف مُ ل . هذا اللون من التصر   زة  ة املميِّ ــيَّ ـــ  الفنِّ خصائص  
ض اعد املستوى الثالث فتتمخَّ لقو  ةُ ـالقياسيَّ  ضع التفاعيلُ روطًا لوقوع . ّت  ض شُ فرِ د أنواع  وت  القواعد حتدِّ 

ًفا دعوًنها آنِ  ت لك رابطة  ف  ة تكشَّ ـة إىل التفعيلة القياسيَّ املشتقَّ  الصيغة   ت  س  غ جديدة؛ فإذا قِ ـي  عن صِ 
م سهِ تـُ والتشاب  ف لعلى نظام دقيق من التماثُ  ا تقوموعّي، وهي رابطة خطرية الشأن: ألهنَّ نَّـ ر الابلتناظُ 

ة ليست تفعيلًة يغة املشتقَّ الص ئ أبنَّ ـبِ ن  ــا تُ ااًل يف حتديد األصل القياسّي إذا كان جمهواًل، وألهنَّ إسهاًما فعَّ 
ل من أهّم عامِ  عيَّ ناظر النو ـالت ة. معىن ذلك أنَّ ـمن مظاهر التفعيلة القياسيَّ  ر  ـظه  ا هي م  ًة وإمنَّ مستقلَّ 

 ها ببعض.ط بعضُ أن خيــتل ب األوزان  زة ل  وجتنِّـ ــــ  املميِّ العوامل اليت حتفظ على الوزن القياسّي ذات  

 قواعد املستوى الثالث

نا هو ه ز غري الزم. واملبدأ األساسي  ـ، وعملها جائأربع   ى الثالث قواعدُ تعمل على املستو   
 رُ ـثـري تفعيلتان أو أكــغيضع لنفس التو التفعيلة الواحدة، فليس ضروراي  أن خي  ري هــد: موقع التغير  ـــــفـتَّـ ال
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َي؛ من قاعدت   رُ ـثـما جيتمع للعمل يف تفعيلة ما قاعدًتن أو أكَي؛ والقواعد تعمل منفردًة، فقلَّ من تفعيلت  
در، فالصيغة ؛ والتسلسل ًنريًا واحًداــ تغيإالَّ  ثُ دِ القاعدة إذا جرت على تفعيلة ما ال حتُ  والشائع أنَّ 

 األربع:   . وإليك القواعد  قّ  شت  باح االشتقاق من مُ ما يُ ة، وقلَّ ـيَّـ ج عادًة من التفعيلة القياسر ـ ستخة تُ املشتقَّ 

َي ــــــطع  املق فكأنَّ  ⩊بة دة املركَّ ـــــحالو   لَّ ــــــمقطع طويل حم لَّ ــــــز أن حيِ ـجائ اج:ـــاإلدم(  1) 
 ن  لُ عِ ف  تـ  س  ج مُ ر  ــــــخستد طويل. بذلك تُ ــــــر فاستحاال إىل مقطع واحها يف اآلخ  ين قد اندمج أحدُ ري  ــــالقص

( ⌣−−−) ن  لُ ياعِ ف  ج م  ر  ـــــــستخ( وتُ −⌣−⩊) ن  لُ اعِ ف  تـ  ة مُ ـ( من التفعيلة القياسيَّ −−⌣−)
 (.−⩊⌣−) ُت  ل  اع  ف  ة مُ ـيَّـ من التفعيلة القياس

 قصري: سها مقطع  ق  يف التفعيلة نفمقطع طويل ما مل يسبِ  ر كل  قصَّ جائز أن يُ : ريــالتقص(  2) 
 
 

 −−⌣ ← −⌣⌣   −⌣−−← −⌣⌣⌣ 
  −−⌣← ⌣−⌣  −−⌣−← −−⌣⌣ 
  −−−⌣← −⌣−⌣  −−⌣−← ⌣−⌣− 
  −−−⌣← ⌣−−⌣  −−⌣−← ⌣−⌣⌣ 
  −⌣−−← −⌣−⌣  −⌣−−← −⌣⌣− 
  −−−⌣← ⌣⌣−⌣ 

 

 
 

 

 
 

ة والعلَّ  نعم. قطع قصري؟م يف التفعيلة نفسها ذا سبق تقصري املقطع الطويل إ ة يمنعلَّ هل من عِ 
 ة  ـاملقطعيَّ  اتِ يَّ ــــــئناـالث أنَّ ذلك  .يف تفعيلة واحدة َير مقطع  ن جتاوُ ع مــــنجُ ـالذي ي   املوسيقي   عُ ـــــق  الو   هي

سم ري يتَّ ــــــطع القصواملق، (prominence) ابلربوزسم ع الطويل يتَّ ـــــاملقطف :فاوت يف الوقع املوسيقيّ ـتـت
 −− نائي  ـ؛ والثيف سياق  ؤلابلضعف واخلفوت المتداد التضا صفيتَّ  ⌣⌣ نائي  ـوالث ؛ؤلابلتضا

الحنداره من  (LAPSE) صناقُ ـلتصف ابيتَّ ⌣ − نائي  ــ؛ والثينز  ابرِ  مِ لتصادُ  (CLASH) صف ابلنشوزيتَّ 
ا، وهو مجيعً  فهو بريء من هذه العيوب −⌣ نائي  ـلثا ا؛ أمَّ   حنو التالشيوانزالقِ  ؤلالتضاإىل  الربوز

؛ ⌣⌣←  −⌣ري التايل: ـــــر التغيظ  ليس غريًبا إذن أن حيُ  20.لاملفضَّ  ع املوسيقيّ ـــــالوق   ذولذلك 
 باح. أن يُ  احق   بل الغريب

                                                 

 :ع املصدر التايلاجِ ر 20 
 Golston and Riad, “The Phonology of Classical Arabic Meter,”  pp. 121–124. 
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 ذف:ـــاحل(  3) 

تفعيلة يف بداية ال ر ب إذا جاءـوض أو الضَّ رُ ـالقصري من الع   ف املقطعُ ذ  )ا( جائز أن حيُ   
 َي.َي طويل  ط التفعيلة بَي مقطع  َي، أو يف وس  َي طويل  سابًقا ملقطع  

ف املقطع الطويل من العروض أو الضرب إذا جاء يف هناية التفعيلة ذ  )ب( جائز أن حيُ   
 بعد مقطع طويل.

  −−⌣← −−  −−−⌣← −−− 

 −⌣− ← −−  −−⌣−← −−− ⩊ −⌣−← ⩊−− 
  −−⌣← −⌣  −−−⌣← −−⌣ ⌣− −−← −⌣− 
  −−⌣−← −−  −−⌣← − 

 َي:ـي ـ  التالَيا يبيح التقصري واحلذف يف املثال  ( تضارع املقطع الطويل، ممَّ ⩊بة )ة املركَّ حدوالو   
 
 

 −⌣⩊ −← ⌣−⌣− −⌣⩊ −← −⩊− 

 الزايدةُ  ت. وقد اقتصر  ⌣−−(⩊ضاف مقطع طويل يف هناية الضرب )جائز أن يُ  :الزيادة( 4) 
 التايل: ض للزايدة على النحوعرَّ ل. فالضرب من جمزوء الكامل مُ وء الكامل والرم  يف الشعر القدمي على جمز 

 ⩊ −⌣−← ⩊ −−⌣− ، −−⌣−− ، −−⌣−⌣ ،−⌣⌣−−   

 ض للزايدة على النحو التايل:عرَّ ل مُ والضرب من الرم  
 

    −⌣−←  −−⌣− ،−−⌣⌣ 

الزايدة  نَّ  لك أتبَيَّ  ⌣⌣−−و  −−⌣−−و  −⌣−−⩊ة غ املشتقَّ ي ـ الصِّ  لت  فإذا أتمَّ  
الزايدة تقتصر  أنَّ  نية التفعيلة؛ وعسى أن يكون التوازن سبًبا يفعلى بِ  التامَّ  التوازن   ي  ـضفِ خليقة أبن تُ 

َي ضرب   روا الزايدة علىالقدماء قصَّ  وعسى أن يكون سبًبا كذلك يف أنَّ  −⌣−(⩊على السياق )
 القيود(. ض ل  عند احلديث عنَي فسنعرِ ين الضرب  احلذف عن هذ   د  ا ص  )أمَّ  عنهما احلذفُ  د  ص  يُ 

 قت واحد:ري يف و ــــة نوعان من التغيـيف األمثلة التالية يطرأ على التفعيلة القياسيَّ  
 

   −−⌣← ⌣− 
  − −⌣← −−⌣⌣ 
   −−⌣−← −⌣⌣ 
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 ت واحد:ري يف وقـــــة ثالثة أنواع من التغيـويف املثال التايل يطرأ على التفعيلة القياسيَّ 
  ⌣−⩊ −← ⌣⌣−−− 

 ة:يف الصيغة املشتقَّ  يقع ة مَّ ـري فيقع يف التفعيلة القياسيَّ ــــويف املثال التايل يتسلسل التغي
  ⩊ −⌣−← ⩊ −−← ⩊− 

 

 لورود على كّل موطن.ا رةـثـ وك د املواطن اليت يقع فيها يوًعا لتعد  والتقصري أعظم األنواع األربعة شُ  

 املقطعي   رُـــالتناظُ
ل  يف ِصيغة أخرى. يقاب نة نظري  يغة معيَّ ناظر املقطعّي أن يكون لكّل مقطع يف صِ ـنعن ابلت 
ًرا للمقطع ـل من الصيغة األوىل مناظِ املقطع األوَّ  د  ع  يُـ  −⌣−⌣و  −⌣−−َي ت ـ يغـففي الصِّ 

للرابع.  والرابعُ لثالث، ل رًا للمقطع الثاين، والثالثُ املقطع الثاين مناظِ  د  ع  ل من الصيغة الثانية، ويُـ األوَّ 
ل من لمقطع األوَّ ًرا لـل من الصيغة األوىل مناظِ املقطع األوَّ  د  ع  يُـ  −⌣⌣و  −⌣−َي ت ـ يغـويف الصِّ 

 −⌣−َي ت  ـــ الصيغللثالث. ويف رًا للمقطع الثاين، والثالثُ ـاملقطع الثاين مناظِ  د  ع  الصيغة الثانية، ويُـ 
 د  ع  انية، ويُـ ل من الصيغة الثرًا للمقطع األوَّ ــألوىل مناظِ ل من الصيغة ااملقطع األوَّ  د  ع  يُـ  −−⌣−و 

 للثالث. رًا للمقطع الثاين، والثالثُ ـاملقطع الثاين مناظِ 
ت ي  عِ ، دُ هايع  و ج أ   رةناظ  ـ املت املقاطع  ر( بعضُ ص  والقِ  من حيث الطولُ  وع )أي  نَّـ   يف الـفإذا تشاب   

.ـالقة تناظُ ت الع  ي  عِ ، دُ َيت ـ يغوعي ا. وإذا تساوى عدد املقاطع يف الصِّ ن  ًرا ـــــَي تناظُ ت ـ يغالقة بَي الصِّ الع    ًرا عدداي 
 طــِــ تربة ـالقة بنيويَّ ن ع  ث عا نتحدَّ روض العريّب فإمنَّ ــــــر النوعّي يف الع  ـــــثنا عن التناظُ ومّت حتدَّ  
من  ظهر  ة بل م  مستقلَّ  ت تفعيلةً ة ليسيغة املشتقَّ ـلصِّ ا أنَّ  َيِّ ـة منها وتبشتقَّ بصيغة مُ  ة  ــالقياسيَّ  التفعيلة  

مماثل يف األصل  ظري  ة نيغة املشتقَّ ق ذلك إذا كان لكّل مقطع يف الصِّ ة. يصدُ مظاهر التفعيلة القياسيَّ 
ق أقصى. فإذا حتقَّ  دّ  ـــــين كحت النظائر ابستثناء واحد، أو ابستثناء  ا إذا يماثل  يضً أالقياسّي؛ ويصدق 

ثناء ـق ابستًضا، وإذا حتقَّ فِ منخ ي  ـمِّ ين سُ ناء  ـثــق ابستًتم ا، وإذا حتقَّ  ي  ـمِّ ثناء سُ ـدون است النوعي   رُ ــــناظُ ـالت
يوًعا ما منها شُ  قل  ناظر النوعّي التاّم، وأـت ابلتسم  ات شائعة أثرية إذا اتَّ ي ا. واملشتقَّ ـِــــ ينـب ي  ـمِّ واحد سُ 

ض. والغالب املنخفِ  ر النوعيّ ناظـسم ابلتا ما اتَّ يوعً َي شُ من الطائفت   وأقل  ، نّ ـــــيـعّي البناظر النو ـسم ابلتاتَّ 
 ة. ـات الرابعيَّ ض على املشتقَّ املنخفِ  ناظر النوعي  ـقتصر التـأن ي  
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 :ناظر النوعيّ ـفضل التة بـمنتسًبا إىل التفعيلة القياسيَّ  املشتقَّ  دِ النماذج التالية جت ِ  لِ أتمَّ  
 

 

 التفعيلة القياسيَّة
 

 التفعيلة املشتـقَّة
 

 مقدار التناظر النوعي  

 ًتمٌّ  −−⌣ −−−⌣
 ينٌّ ب   −⌣−⌣ −−−⌣

 ضمنخفِ  ⌣⌣⌣− −⌣−−
  
ناظر النوعّي يف بلوغ ـ، وتستعَي ابلتة  مشتقَّ  جتتهد يف حتديد األصل القياسّي لصيغة   وقد 

 ت ذات  حبلّ  ويغريك يف الوق لّ  د يدعوك إىل ح  د  بك، فينتهي بك األمر إىل شيء من الشّك والرت مأر  
ل نزِ ـة، وهو دور يُ فَّ على ك ة  ذا ابل يف حسم النزاع وترجيح كفَّ  ادورً  −⌣ للسياق آخر. عندئذ تتبَيَّ 

 رناظُ ـالت دِ ( جت ِ −⌣⌣) ن  لُ عِ ة ف  املشتقَّ  يغة  الصِّ  لِ ة. أتمَّ ـواة من التفعيلة القياسيَّ نَّـ لة المنزِ  −⌣السياق 
ي ت  يف حبثك واستقصائك ـفإذا م ض  (؛ −⌣−) ن  لُ اعِ ة ف  ـيها من التفعيلة القياسيَّ نِ د  يُ  ينَّ ـب ـ ال النوعيَّ 

ت  الت إذن فما  (.−−⌣)ة فـ ُعوُلن  ـينَّ يُدنِيها أيًضا من التفعيلة القياسيَّ ـب ـ ر النوعيَّ الناظُ ـوحتليلك و ج د 
؟ األصل املطلوب هو ف اِعُلن  ) ج ت من هو األصل القياسي  الذي اسُتخرِ  (، ألنَّ الشائع −⌣−ف ِعُلن 

 21لنواة.ر  لتلك اــــــاملشتقَّة على سياق مماثل  لنواة األصل القياسّي مناظِ  يغةُ أن تشتمل الصِّ 
                                                 

 .ى من املقاطعري فيما تبقَّ ـــيوجاز التغ على حال  −⌣السياق  ظلَّ  املقطعيِّ  لتقصريِ ل ةـالقياسيَّ  ت التفعيلةُ ض  تعرَّ إذا 21 
ى  علدلياًل لثبوت اى يف ذلك وحنن نر . −⌣هذا املقام هو السياق يف  ةالقياسيَّ  الثابت من التفعيلة أنَّ إذن واضح 

هو السياق  −⌣ نا أنَّ ـويؤيِّد رأي   ؛(kernel, nucleus) النواة لة  زـِ نم  من التفعيلة القياسيَّة  لزـِ ني   −⌣السياق  أنَّ 
  ة.ـتفعيلة قياسيَّ  د يف كلّ رِ الوحيد الذي ي  

ندًن َي. أمَّا الوتد فِقوام  عب أو سبب  ـ  بد إىل س  ت  تنشأ عن ض ّم و   ةـالقياسيَّ  على أنَّ التفعيلة أمحداخلليل بن وقد ن صَّ 
ها ال نعد  و  حدةً ها و  د  عُ نـ   ( أو مقطعان قصريان−طويل ) وأمَّا السبب فقوام  عندًن مقطع   ،−⌣هو السياق 

؛ ثبيتهاـة وتيمخلأو حنوه لدعم ارض من خشب يف األ زَّ ة، هو ما رُ ـ(. والوتد، يف معجمات اللغة العربيَّ ⩊ا )سياقً 
 ر التفعيلةـحو  هو مِ  −⌣السياق  نَّ أبى دراية ذن فقد كان اخلليل علإ .الوتد إىل اخليمة   د  شُ ابط ي  السبب فهو رِ أمَّا 

 هوة شرحناه يف هذه احلاشيى النحو الذي عل −⌣السياق  ثبوتو  ا.ة، ولوال ذلك ملا دعاه وتدً القياسيَّ 
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 القواعد دـيـِّ تقروط أصول وشُ
لم ة يف عِ روط هامَّ صول وشُ ًة ألري عن التفعيلة صيانـــالتغي د  ص  د القواعد ويُ ـيَّـ قـفيها تُ  نُ مواطِ  م َّ  

 من هذه األصول والشروط: ها. وسنذكر هنا خسةً العروض ال جيوز انتهاكُ 

وميتاز  انُ األوز  لَّ ستقِ روض أن ت  لم الع  ة يف عِ ـ: من الشروط األساسيَّ الالتباساجتناب (  1) 
  وقوعُ  ري عن الوزن القياسّي إذا كانـــــإذن من صرف التغي دَّ ـها من بعض يف وضوح وجالء. ال بُ بعضُ 
 النماذج: ي إىل إهبام واختالط والتباس. وإليك بعض  يؤدِّ 

طابق سياقًا مشتق ا ري يـــــالوزن بعد التغي ز ألنَّ ـعلى النحو التايل يف الرج   )ا( ال يقع احلذفُ   
 من السريع:

 
 
 

   −−⌣−  −−⌣−  −−⌣− ← −−⌣−  −−⌣−  −− 
 
 
 

الشطر  سامع أنَّ إىل ال ل  ـيِّ   إلغاًء وخيُ يع يف الكامل فيلغي  خليق أبن ي شِ  )ب( اإلدماج   
اد عنرتة بن شدَّ  ة  قتقرأ معلَّ  ث عن  ًندر؛ فأنت  االختالط الذي نتحدَّ  ز. لكنَّ م على وزن الرج  ظِ قد نُ 

تحال الوزن يف َي اسن  ــاث َيومثانَي بيًتا( فال جتد غري بيت   نقيطّي أتتلف من أربعة  )وهي عند الشِّ 
د اإلدماج يف يَّـ قـوعلى هذا النحو أيًضا يُ  22ز.ـالرج   صورةالكامل إىل  صورةيهما مجيًعا من ر ـ طش  

 جمزوء الكامل وجمزوء الوافر.
 سريع:على النحو التايل يف ضرب ال وزايدة   من تقصري   ريُ ـــــ يقع التغي)ج( الشائع أالَّ   

      −−⌣−  −−⌣−  −⌣− ← −−⌣−  −−⌣−  −−⌣⌣ 
 ز الكامل هو:ـجُ من ع   قّ  شت  مُ  ري مماثل لسياق  ـــــالوزن بعد التغي ترى أنَّ  فأنت  

−−⌣−  −−⌣−  ⩊−− 

                                                 

ريات ـــــة من تغيـاسيَّ القي ى التفاعيلأ علثر ما يطر ـكأقصري املقطع الطويل هو ـتـف النادر: ة ال الشذوذُ العامَّ  القاعدةُ 
 انميسَّ  فالة والزايد جدما ا اإلمَّ أاملقطع القصري قليل؛  فُ وحذ   ؛−⌣  مردود عن السياق نَّـ ى الثالث، لكاملستو 

 بشيء من التبديل. −⌣السياق 
 .170–154ص  ،شرح املعلَّقات العشر وأخبار شعرائها ،لشيخ أمحد بن األمَي الشنقيطيّ ا22 
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ن أط الضرب يف جمزوء الكامل، ولوال ذلك جلاز ف املقطع القصري من وس  ذ  )د( ال حيُ   
 من اجملتّث: قّ  شت  مُ  ري بسياق  ـــــز بعد التغيـجُ يلتبس الع  
 −−⩊   −⌣−−  ←  −⌣−⩊   −⌣−⩊ امل:الك ءُ جمزو   

  −−⌣⌣   −⌣−− ← −−⌣−  −⌣−− :اجملتث    

جمزوء يف جمزوء الوافر واهلزج و  −⌣−⌣روض وال يصري الضرب إىل )ه( ال تصري الع    
ز وأن ّتتلط ـرج  من جمزوء ال قّ  ـشت  مُ  ل، بسياق  وزن، بعد التحو   الكامل؛ ولوال ذلك جلاز أن يلتبس كل  

 بينها: التفريقُ  ر  ن مجيًعا فيتعذَّ هذه األوزا
 −⌣−⌣    −⌣−⌣ ← −⩊−⌣    −⩊⌣−        الوافر: جمزوءُ   

 −⌣−⌣    −⌣−⌣  ←  −−−⌣    −−−⌣     :جُ اهلز    
 −⌣−⌣    −⌣−⌣  ←  −⌣⩊−    −⌣⩊−     :الكامل جمزوءُ   
 −⌣−⌣    −⌣−⌣  ←  −⌣−−    −⌣−−       :زــالرج   جمزوءُ   

 اس بسياق  االلتب شية  يف الكامل خ    −⌣−⌣وض وال يصري الضرب إىل ر كذلك ال تصري الع  
 ز.من الرج   قّ  شت  مُ 

جمزوء الوافر؛  يف   حمظورنَّ ــلك جيف اهلز  ئع شاروض تقصري املقطع األخري من الع   )و(  
طويل  مقطع إىليت بة يف البحدة مركَّ و   لت كل  إذا حتوَّ ج ء الوافر ابهلز  أن يلتبس جمزو  روبذلك يندُ 

ل حتو   نَّ أز يف بعض املواطن: ذلك زان الكامل من الرج  مييّ  ر  ظ  ح  و  بذلك جواز   ي   ـوشب (.− ←⩊)
ز ال الكامل: ن الرج  ز التايل م؛ فالعجُ حمظور يف الكامل  نَّ ــلك زز يف الرج  ـئجا «ن  ولُ عُ فـ  » إىلالضرب 

 س.ب ـ الل ءر م يف د  هِ سَي يُ ت ـ ر يف احلالحلظ  ا أنَّ إذن  واضح  . «ن  ولُ عُ فـ   ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ »
 ا. ذلك أنَّ روض البيت وضرب  مجيعً احلذف والزايدة يف ع   يد  ــــ( يقتضي املنطق تقيز)  

مثل ذلك يف  ل  روض فقد بلغ موضًعا يـتيح حتديد الوزن، وقُ السامع أو القارئ إذا انتهى إىل الع  
لذلك  رُ ـيتعسَّ ي إىل التباسها بتفعيلة أخرى فلة قد يؤدِّ الضرب. ووقوع احلذف أو الزايدة يف التفعي

ذف والزايدة يف ر وقوع احلندُ ــإذن أن ي   هن بوزن آخر. ضروريٌّ الوزن وقد خيتلط الوزن يف الذِّ  حتديدُ 
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رب إىل حتديد من الض قُ ـب ـ ا أس  هما أندر يف العروض ألهنَّ أن يكون وقوعُ  العروض والضرب، وضروريٌّ 
 رها االستقراء هي:ئق األمور كما يصوِّ الوزن. وحقا

  َّا ال تقع يف الضرب  للتصريع، وأهنَّ روض إالَّ ابلضرب فهي ال تطرأ على الع   الزايدة ّتتص   أن
 ماًما. لِـ إالَّ 
  َّروض.يف الع     أندرُ روض والضرب مجيًعا، لكنَّ يف الع   احلذف ًندر   أن 
  َّح: فقد العكس غري صحي ب فرًضا، لكنَّ ض على الضر رِ روض فُ احلذف إذا طرأ على الع   أن

 روض.على الع   ض الضرب للحذف دون أن يطرأ حذف  يتعرَّ 
«: الضرب»و «روضالع  » ا حبقائق األمور حَي اصطنع لفظيت  مً إذن فقد كان اخلليل عالِ   
ىن ري. واملعلنظِ و األ ث  على الـمِ  تدل  « الضرب»ياس، ولفظة على أداة القِ  تدل  « روضـالع  »فلفظة 

سوًة ضرب ليس أُ ال قاس إليها، لكنَّ ها الضرب ويُ رُ ـــيتأثَّ  ة  و  س  روض أُ الع   الذي أراد إلي  اخلليل أنَّ 
 .روضُ رها الع  تتأثَّ 

 ن  التُ اعِ ف   ن  التُ اعِ ف  »: َيي ـ َي التالي إىل السياق  فضِ تُ  قواعد املستوى القياسيِّ  بك أنَّ  رَّ ــوقد م    
، «لم  رَّـ ال»اه حر واحد امَّ ما مظهران لبأهنَّ  ا اخلليل فقد ظنَّ أمَّ «. ن  لُ اعِ ف   ن  التُ اعِ ف   ن  التُ اعِ ف  »و «ن  التُ اعِ ف  

الثاين  لكان السياقُ   ـللخليل رأيُ  م  لِ ل. ولو س  ابحلذف من السياق األوَّ  قٌّ شت  مُ  السياق الثاين   ورأى أنَّ 
أكثر  السياق الثاين   نَّ ت أثبِ ــاالستقراء يُ  ل؛ لكنَّ يوًعا يف الشعر العريّب القدمي من السياق األوَّ شُ  أقلَّ 
ق  يف اجلزء الثاين ووثَّ  (William Wright)   لذلك وليم رايتبَّـ إىل ألسنة الشعراء، وقد تن قُ ـيوًعا وأسب  شُ 

إذن فقد كان خليًقا  23.(A Grammar of the Arabic Language) ةَــّ يـقواعد اللغة العربمن كتاب  
َي، َي خمتلف  ق عليهما لقب  طلِ ، ويُ َيين مستقلَّ ها حبر  دَّ عُ َي، ويـ  ق بَي السياق  ج هنجنا فيفرِّ نه  ـابخلليل أن ي  

 ن املقطعّي.  أغىن ابلتوازُ يوًعا ألنَّ أكثر شُ  السياق الثاين   أنَّ  ويبَيِّ  

َي الوزن  لتبس أحد أن ي ة  ـشي  مزيد خ  ـل وحبر الروض وجواًب يف حبر الرم  عن الع   احلذفُ  د  ص  يُ  )ح(  
 هن السامع أو القارئ.ر يف ذِ ابلوزن اآلخ  

                                                 

 .  366ص  23 
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انة احلذف والزايدة إذا كان احلظر ضروراي  لصي ر وقوعُ ظ  : الشائع أن حيُ صيانة التناظر العددي (  2)    
 ها متساويًة يفعاريض  أ من قصائد الشعر العريّب القدمي جيد   املطلقة   الكثرة   لِ ن يتأمَّ ر العددّي. فم  ناظُ ـالت

ع عن ابقي املطل روضُ ع   ذ  شِ أضرهبا أيًضا متساويًة يف عدد املقاطع. وقد ت   عدد املقاطع، وجيد  
اطع؛ وقد   مساويًة لضرب  يف عدد املقروضُ ع يقتضي أن تكون ع  املطلع املصرَّ  األعاريض: ذلك أنَّ 

املقاطع. إذن  ض يف عددرًة لسائر األعاريع مغايِ روض املطلع املصرَّ أن تكون ع   دُ ي ـ يستدعي هذا الق  
ناظر العددّي ـف عموًدا خاضًعا للتع، تؤلِّ املطلع املصرَّ  روض  نينا ع  ــثــأعاريض القصيدة، إذا است إنَّ ف

ا للتناظر العددّي عً ع عموًدا خاضِ روض املطلع املصرَّ ف مع ع  ب القصيدة تؤلِّ ل. وأضرُ ي  العمود األوَّ نسمِّ 
يلة ابحلذف  عدد املقاطع يف تفعريَّ ــــحدة متماسكة: إذا تغين و  العمود   من ي  العمود الثاين. وكلٌّ نسمِّ 

 صداقًا ملا نقول:مِ  األبيات التالية جِتد   لِ   تفاعيل العمود مجيًعا. أتمَّ نفسُ  ريُ ـــــأو الزايدة أصاب التغي

 −⌣−−   ⌣⌣−−   −⌣−−    ⌣⌣−−  −⌣−−  ⌣⌣−−  
 ⌣⌣−−  −⌣−−  −⌣−        ⌣⌣−−  ⌣⌣−−  −⌣−− 

 −⌣−−  ⌣⌣−−  ⌣⌣−        −⌣−−   −⌣−−   −⌣−− 

 −⌣−−  ⌣⌣−−  ⌣⌣−        ⌣⌣−−  −⌣−−   −⌣−− 

 −⌣−−  −⌣−−   ⌣⌣− ⌣⌣−−  −⌣−−  ⌣⌣−− 
 

 

 

 ر العددّي.ناظُ ـابلت ل  ر من احلذف والزايدة ما خيُِ ظ  فالشائع إذن أن حيُ 
ب دون غريها، ض واألضرُ ابألعاري ري خيتص  ـــغيا تر أهنَّ رَّ ـفق« ةلَّ العِ »ث عن اخلليل حتدَّ  أنَّ  ولنالحظ   
ت ري الزم: إذا وقع  ـــة تغيلَّ العِ  على أنَّ  صَّ ري يكون ابلنقص ًترًة وابلزايدة ًترًة أخرى، ون  ــالتغي  أنَّ وبَيَّ 
اخلليل  . لكنَّ ا حَي تقع يف الضربأعاريضها، وكذلك شأهنُ  ر  ـت سائم  زِ روض بيت من القصيدة ل  يف ع  

 .العددي   رُ ـناظـه فيما نرى هو التزوم؛ ومصدرُ   ملصدر هذا الل  بَّـ  مل يتنرمح  هللا

: يكون السياق منفصاًل إذا ل ذي املقاطع الطّوالز يف السياق املنفصِاجتناب التجاوُ(  3) 
 ع  تلف من مقاطِ ـا ائَي. والسياق املنفصل مرفوض إذَي متجاورت  يفصل بَي تفعيلت   ط  حدٌّ جاء يف وس  

احلذف تبلغ أربعًة أو خسًة. و  طوال   تلف من مقاطع  ـن إذا ائستهج  تتجاوز اخلمسة، وهو مُ  وال  ط
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. وإليك طائفًة نر الجتناب السياق املستهج  ظ  ناب السياق املرفوض، وكثريًا ما حيُ ـر وجواًب الجتظ  حيُ 
 من النماذج:

 النحو التايل: روض أو الضرب علىف املقطع القصري من بداية الع  ذ  )ا( ال حيُ   
 

 

 

 

  −−−  −−−⌣،  −⩊−  −⩊−⌣ ← −⩊−⌣  −⩊−⌣:  الوافر جمزوءُ   

 −−−  −−−⌣ ← −−−⌣  −−−⌣  :جُ اهلز     

 −−  −−⌣  −−⌣ ← −−⌣  −−⌣  −−⌣ب: املتقارِ  جمزوءُ    

 −−  −−⌣  −−⌣  −−⌣ ← −−⌣  −−⌣  −−⌣  −−⌣: بُ املتقارِ    
 
 
 
 

د ستبع  تُ  روض، وهبذاط الع  املقطع القصري من وس   فذ  )ب( يف الكامل وجمزوء الكامل ال حيُ   
 :التاليةُ  السياقاتُ 

     .............⩊−−         ⩊−⌣− ............... 

       .............−−−  −⩊⌣−  ................... 

       ...............−−⩊  −⌣−−  ................... 

     ...............   −−−  −⌣−−    ................... 

ًبا لسياق ـــــروض أو الضرب، جتن  ف املقطع القصري من الع  ذ  ل أن حيُ ر يف حبر الرم  ظ  )ج( حيُ   
 ن من املقاطع الطوال.ستهج  مُ 

ي إىل ؤدِّ ري ما يـــر من التغيظ  : حيُ ز يف السياق املنفصل ذي املقاطع القصاراجتناب التجاوُ(  4) 

عيلة األوىل إىل ج جيوز أن تصري التفيت اهلز  ـمن املقاطع القصار. ففي ب ة  ـثوام  ثالسياق منفصل قِ 
ق دُ التفعيلة التالية تبدأ مبقطع قصري، ويص ألنَّ  ⌣⌣−⌣ها ال تصري إىل نَّ ــ، لك⌣−−⌣

طر شَّ  التفعيلة الثانية من التصريأن ذلك أيًضا على التفعيلة الثانية والتفعيلة الثالثة. ويف الطويل جيوز 
ويف الوافر  التفعيلة التالية تبدأ مبقطع قصري. ألنَّ  ⌣⌣−⌣ها ال تصري إىل نَّ ــلك −⌣−⌣إىل 

 إىل ها ال تصرينَّـ لك −⌣−⌣أو  ⌣−−⌣تصري التفعيلة األوىل من الشطر إىل أن جيوز 
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لة الثانية. ويف ق ذلك أيًضا على التفعيالتفعيلة التالية تبدأ مبقطع قصري، ويصدُ  ألنَّ ⌣⌣ −⌣
 إىل ها ال تصرينَّ ــإذا سبقها مقطع طويل لك −⌣⌣إىل  −⌣−تصري  أناملديد جيوز طر ش  

ها ال نَّ ــكل ⌣−−⌣إىل  روضالع  تصري أن ج جيوز إذا سبقها مقطع قصري. ويف اهلز   −⌣⌣
ل من  ملقطع األوَّ ل جيوز التقصري يف اأ مبقطع قصري. ويف الرم  ز يبدجُ الع   نَّ أل ⌣⌣−⌣تصري إىل 

 جمزوء اخلفيف ال ر التقصري. ويفظِ ق  مقطع قصري، فإذا سبق  مقطع قصري حُ ا مل يسبِ كّل تفعيلة إذ
 ق ذلك على الضرب أيًضا.إذا سبقها مقطع قصري، ويصدُ  −⌣⌣⌣تصري العروض إىل 

 ورةالصُّ  وروده على هذه ، لكنَّ قصار   صاًل جاز أن أيتلف من ثالثة مقاطع  فإن كان السياق متَّ  
كامل وجمزوء وقوعها عن ال دَّ ص  قبيحًة، واملألوف أن يُ  د  تـُع   −⌣⌣⌣يغة صِّ ن. فالستهج  ًندر مُ 

  إذا جاءت بعد مقطع طويل.الكامل واخلفيف وجمزوء اخلفيف واجملتّث، حّتَّ 
القدماء هلذا احلظر   ـبَّـ وام  املقاطع القصار. وقد تنري إذن الجتناب سياق مرفوض قِ ــــر التغيظ  حيُ  

 د مرهقًة عسرية الفهم.ذوا ل  قواعًدا صعب املراس، واّتَّ روه تصويرًا معقَّ هم صوَّ نَّ ــبة، لكق  عابوه ابلـمُ ولقَّ 

ري ى إىل تقصري املقطع األخري إذا أدَّ ــــر التغيظ  : حيُ روضوالعَ املقطع األخري من الضرب م  عْدَ(  5) 
براز القافية. ب  من سكون وأجدر إبعقُ ملا ي املقطع الطويل يف هذا املوضع أنسبُ  ب؛ ذلك أنَّ ر  ــــمن الضَّ 

ا صرامًة يف هذا املقام. وليس من األعاريض م روض أيًضا وإن كان أقلَّ واحلظر ذات  مفروض على الع  
وض اخلفيف ر ج وعروض املتقارب؛ كذلك جيوز يف ع  سوى عروض اهلز   خريثر في  تقصري املقطع األــيك
  24ري ًندر يف هذا املوقع.التقص خري، لكنَّ ر املقطع األقصَّ ــيُ  أن

روض. اية الع  )وإن مل يكن الزًما( يف هن يف هناية الضرب، أثري   املقطع الطويل الزم   ترى أنَّ  فأنت   
 فيمتدَّ  ة( يف هناية الضرب أو هناية العروض)من فتحة أو كسرة أو ضمَّ  ةُ كر احل د  رِ ليس غريًبا إذن أن ت  

 س هلا.اجملانِ  طر قد أضاف يف إثرها حرف املدِّ لشَّ فها يف ار ـ تط كأنَّ   قُ ط  ن  ــهبا ال

                                                 

قواعد ، (Wright) ؛ رايت292، 257، 256، 191، ص شرح حتفة اخلليلَي: الراضي، ين التالي  ر  ع املصدراجِ 24 
  .364، 363، ص ء الثايناجلز ، (A Grammar of the Arabic Language) ةَــّ يـالعرب اللغة
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 التغيــــري اجلـربيّ 

نع أحياًًن ـ  ميتأنَّ  يت  رأ ه الشاعر علي  إكراًها؛ مَّ ر ـ كز ال يُ ـثر حاالت  جائـري يف أكـــالتغي رأيت  أنَّ  
  قد سرتى اآلن أنَّ املنفصل. و ز يف السياق التجاوُ  ر العددّي، أو اجتنابِ ناظُ ـالت س، أو صيانةِ ب ـ ء اللَّ ر  لد  

ن ض على الوزن فرًضا هلذه األسباب ذاهتا. وليس يف األمر تناقض: فالغاية هي أفر  يصبح جرباي  ويُ 
ري إذا ـــع التغين  ؛ والوسيلة هي أن ميُ عر العريب  ص عليها الشِّ رِ صان طائفة من اخلصائص واألصول حي  تُ 

  .فرض   إذا استدعت الغايةُ  ريُ ـــغيض التفر   ، وأن يُ منع   استدعت الغايةُ 
يض وعمود زم هبا عمود األعار ـة يلتـظاهرة أساسيَّ  ر العدديَّ ناظُ ـالت منا أنَّ دَّ بك فيما ق   رَّ ــــوقد م   

ري الذي ـــذج من التغيض عليك منامن . بقي أن نعرِ  دَّ ـال بُ  جربيٌّ  الظاهرةق هلذه ري احملقِّ ـــاألضرب؛ والتغي
يف هذه النماذج  ف  ز يف السياق املنفصل. وأنت مصادِ نااًب للتجاوُ ـبس أو اجتالوزن منًعا للَّ  ض علىفر  ـيُ 

ق غايًة فهو حيقِّ  ساسي  ري األـــا التغيريًا أساسي ا: أمَّ ـــم تغيل يدع  ري اجلربّي. النوع األوَّ ـــَي من التغينوع  
؛ فلوال ري األساسي  ـــلتغيض عنها انتيجةً حمظورةً يتمخَّ  ي  اجلرب  ريُ ـــا الدعم فهو أن يعاجل التغيمنشودًة، وأمَّ 

ري اجلربّي ـــوالنوع الثاين من التغي .احملظورةتيجة ـالستعصى حتقيق الغاية املنشودة تفاداًي للن اجلربي   ريُ ـــالتغي
كان مفروًضا على السياق   ر  ظ  ة ح  لَّ ي يف الوقت ذات  عِ لغِ ق غايةً منشودةً ويُ ريًا سواه، بل حيقِّ ـم تغيال يدع  

 :ى النوع الثاين علَينضرب مثال   ل مَّ وَّ ى النوع األعل َيمثال  ب ضرِ قبل حتقيق الغاية. وفيما يلي ن  
ة يغة القياسيَّ لصِّ ا حبذف املقطع األخري من الضرب يف حبر الطويل؛ ذلك أنَّ  ي التعميمُ غرِ (  يُ 1) 

حلذف املقطع األخري.  ضعرَّ ج مُ اهلــز   ج، وضربُ ن ها الطويل واهلــز  ي يف حبر  ال تقع ضراًب إالَّ  ن  يلُ اعِ ف  م  
 ن  لُ و عُ فـ   ن  ولُ عُ فـ   ن  يلُ اعِ ف  م   ن  ولُ عُ ىل فـ  إ ن  يلُ اعِ ف  م   ن  ولُ عُ فـ   ن  يلُ اعِ ف  م   ن  ولُ عُ الطويل ابحلذف من فـ   زُ ــجُ ل ع  فإذا حتوَّ 

ض على فر  ي ا يُ ـريًا إضافـــيف هذا املقام تغي احلذفُ  بس. لذا يقتضير ابللَّ نذِ و ا يُ ــنُ دًن وزن  من املتقارب دُ 
التفعيلة  أنَّ  فت  طبًعا إذا عر      ه  د  (. ولن ت  ولُ عُ فـ   ← ن  ولُ عُ التفعيلة الثالثة، هو تقصري املقطع األخري )فـ  

  ، فالغاية هي اجتناب اخللط.ولُ عُ ز املتقارب ال تصري ابلتقصري إىل فـ  ـالثالثة من عجُ 
 −−⌣  −−⌣  −−⌣  −−⌣املتقارب:  

 ز الطويل:ـ  يف عجُ ـر وقوعُ ظ  ري الذي حيُ ـــالتغي
 ⌣−−  ⌣−−−  ⌣−−  ⌣−−− ← ⌣−−  ⌣−−−  ⌣−− ⌣−− 
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 ز الطويل:ــ  يف عجُ ـباح وقوعُ ري الذي يُ ـــالتغي
 ⌣−−  ⌣−−−  ⌣−−  ⌣−−− ← ⌣−−  ⌣−−−  ⌣−⌣  ⌣−− 

 ⌣−⌣  ←  −−⌣: ز الطويلـ  يف التفعيلة الثالثة من عجُ م وقوعُ لز  ري الذي ي  ـــالتغي

ضراًب جملزوء  ت  رد  إذا و  ن  لُ عِ ف  تـ  س  ة يف حذف املقطع القصري من مُ ـابحلرّيَّ  ي التعميمُ رِ غ  (  يُـ 2)  
ض اخلفيف. فإذا تعرَّ  ضراًب يف غري جمزوء ت  ضة للحذف ذات  مّت وقع  معرَّ  ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  اخلفيف؛ ذلك أنَّ 

؛ ولوال ذلك النتهى لقصري على مقطع  األوَّ ـالت ض  رِ ع القصري، فُ الضرب يف جمزوء اخلفيف حلذف املقط
 ن من املقاطع الطوال:ستهج  ز بسياق مُ ـالعجُ 

 
 
 
 
 
 

 ن(ستهج  )مُ   −−−  −⌣−− ← −−⌣−  −−⌣−  
 ستساغ()مُ   ⌣−−  −−⌣− ← −−⌣−  −−⌣−    

 
 
 
 
 

الصيغة  ، ألنَّ −−−⌣نب صيغة ت  وجتُ  −⌣−⌣روض الطويل صيغة ر يف ع  ث  ؤ  (  تُـ 3) 
روض على يغة األوىل يمحو سبب احلظر املفاألوىل أقدر على التفريق بَي الطويل واملتقارب. والصِّ 

ري ترضاه ـــغي( معصومة من ت−−−⌣روض الطويل )ة لع  ـيغة القياسيَّ الصِّ  السياق القياسّي؛ ذلك أنَّ 
سياقًا  ن الصدر  مِّ ضري أبن تُ ـــالتغيت هلذا ض  ا خليقة إذا تعرَّ ل( ألهنَّ ها )هو حذف املقطع األوَّ يتُ ـنبِ 
 ًنا من املقاطع الطوال: ستهج  مُ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ⌣−−   ⌣−−−   ⌣−−   ⌣−−−   ← 

 ن(ستهج  )مُ  −−−   −−⌣   −−−⌣   −−⌣               
 

 
 

 ظر.ة عن احلـيَّـ ن؛ وهي لذلك غنجمااًل للسياق املستهج   عُ د  ـفال ت   −⌣−⌣يغة ا الصِّ أمَّ 
يغة الصِّ  نَّ أل −⌣−ب صيغة ن  تـ  وجتُ  −⌣⌣روض البسيط صيغة ر يف ع  ث  ؤ  (  تُـ 4)  

رها يف نفس ك يؤثِ تدار  روض، واملاألوىل يف خانة الع   يغة  األوىل أدعى إىل التعميم: فاملنسرح يقتضي الصِّ 
ة ـيَّ يغة القياسلصِّ ا يغة األوىل يمحو سبب احلظر املفروض على السياق القياسّي: ذلك أنَّ اخلانة. والصِّ 

 ا خليقة  هنَّ ها )هو حذف املقطع الثاين( ألنيتُ ري ترضاه بِ ـــ( معصومة من تغي−⌣−لعروض البسيط )
 ًنا من املقاطع الطوال:ـستهج  ن البيت سياقًا مُ ري أبن تضمِّ ـــت هلذا التغيإذا خضع  

 



46 

 

 
 
 

 −−⌣−  −⌣−  −⌣−−  −⌣−         −⌣−−   .............. ←  

 ن(ستهج  )مُ .......   −−⌣−          −−   −−⌣−   −−⌣   −⌣−−         

 .ة عن احلظرـيَّـ ن؛ وهي لذلك غنجمااًل للسياق املستهج   عُ د  ـفال ت   −⌣⌣يغة ا الصِّ أمَّ 
ري. ـــضها من تغيِ نقُ ر ما يظ  ة حب    يصون طائفًة من اخلصائص األساسيَّ ألنَّ  سلبٌّ  فاملنع إذن إجراء   

ريًا يعاجل النقض ـــض أو تغيِ أسباب النق   ي  ـلغِ ريًا من شأن  أن يُ ـــيِ ض تغ  يفرِ ألنَّ  ايبٌّ رب فهو إجراء إجيا اجل  أمَّ 
 ل  ن مقارفة اإلم، ورجُ ينهاك ع ل  ر شوكت . والفرق بَي اإلجراءين كالفرق بَي رجُ ر الوقوع فيكسِ و  يف ط  

 .فعاًل مبــقارفة اإلم ت  األمر وقد هم أن تقارف اإلم أو يتداركُ  ة  ـشي  يديك خ   قُ ـوثِ آخر يُ 
 روض والضربالعالقة  بــــني العَ

 

كّل ل لكّل وزن عدًدا من األعاريض ووجدت   للراضي وجدت   شرح حتفة اخلليليف  إذا نظرت   
 ، ول  أربعُ والتُ عُ ف  م   ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  لُ عِ ف  تـ  س  عروض ما يقرتن هبا من أضرب. فوزن السريع يف دائرت  مُ 

 أضرب. ةُ ـأعاريض وستَّ 
 أضرب:وهلا ثالثة « ن  لُ اعِ ف  »ة مكشوفة ـروض األوىل مطويَّ الع   

 

ن      ِعُلُن  ف اِعال  تـ ف  ِعُلُن  ُمس  تـ ف  ِعُلُن  ف اِعُلن       ُمس  تـ ف  ِعُلُن  ُمس  تـ ف   ُمس 
ِعُلُن  ف اِعُلن      تـ ف  ِعُلُن  ُمس  تـ ف  ِعُلُن  ف اِعُلن        ُمس  تـ ف  ِعُلُن  ُمس  تـ ف   ُمس 
ِعُلنُ     تـ ف  ِعُلُن  ُمس  تـ ف  ِعُلُن  ف اِعُلن        ُمس  تـ ف  ِعُلُن  ُمس  تـ ف          ع ُلن  فـ    ُمس 
 ها:هلا ضرب واحد مثلُ « ن  لُ عِ ف  »روض الثانية خمبولة مكشوفة الع   
ِعُلن   ف ِعُلن      تـ ف  ِعُلن   ُمس  تـ ف  ِعُلن   ف ِعُلن        ُمس  تـ ف  ِعُلن   ُمس  تـ ف   ُمس 
 ، وهي الضرب:«والن  عُ ف  م  »روض الثالثة مشطورة موقوفة لع  ا 
ن         ِعُلن   م ف ُعوال  تـ ف  ِعُلن   ُمس  تـ ف   ُمس 
 ، وهي الضرب:«ن  ولُ عُ ف  م  »روض الرابعة مشطورة مكشوفة الع   
ُعوُلن         ِعُلن   م ف  تـ ف  ِعُلن   ُمس  تـ ف   ُمس 
ّل ك أن تستظهر أعاريض البحور مجيًعا وأن حتفظ لكض عليرِ ما يكون من أمرك إذا فُ  أنت   ر  دِّ ق   

طًا. أليس ط  من األمر ش فت  لِّ َي وزًًن، وكُ ًفا وستِّ ـيِّ ــن   روض ما يقرتن هبا من أضرب. إذن جلاهدت  ع  
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ك طائفًة هّينًة من ض عليطها؟ وحنن نعرِ روض والضرب إىل ضابط يضبِ القة بَي الع  الع   دَّ ر  ًنا أن تُـ ـممك
 القة:ط هذه الع  القواعد تضبِ 

وض ر إذا امتنع في  احلذف. وال جتوز الزايدة يف الع   −⌣−(⩊(  جتوز الزايدة يف الضرب )1) 
 ع.ـــــ للتصريإالَّ 

ع احلذف روض. ووقو احلذف أندر يف الع   روض والضرب مجيًعا، لكنَّ ر احلذف يف الع  (  يندُ 2) 
ضرب حيح: فقد يقع احلذف يف الالعكس غري ص ض احلذف على الضرب، لكنَّ روض يفرِ يف الع  

 روض.دون أن يقع يف الع  
  على النحو ذات .َيري يف التفعيلت  ـــروض والضرب مجيًعا، جرى التغيِ (  إذا وقع احلذف يف الع  3) 
 اللزوم يف عمود األعاريض بصفةِ  −⌣⌣و  −⌣−سم الصيغتان تَّـ (  الغالب أن ت4) 

 لى النحو التايل:َي عزام الصيغت  ـوعمود األضرب. وجيري الت
ة العمود، ـيَّـ بق زم يفلت  َي يف عمود األعاريض فالشائع أن تُ ت إحدى الصيغت  ر  )ا( إذا تصدَّ   

 ايدة.ها حذف وال ز ًة مل ميسَّ ـيَّ ــإذا جاءت األضرب ثالثين مجيًعا ها يف العمود  زامُ ـويغِلب الت

ي  الشعراء ج علر  الشائع الذي د  ل، فَي موقع الضرب األوَّ ت ـ يغت إحدى الصِّ ع  )ب( إذا وقـ    
 ها يف العمود الثاين أبسره.هو التزامُ 

 ةـــــريات الشاذَّالتغيِـ 
بة على ـريات غريــاملستوى الثالث. هي إذن تغيِ  طها قواعدُ ال تضبِ  ريات  ــتطرأ على الوزن أحياًًن تغيِ  

ري. وقد كان جديرًا ـــعلى البيت من تغيِ  ، وهي لذلك أندر ما يطرأالذي أنشأ الشعر العريبَّ  النظام الفّنِّ 
 دأ التوازن.  إلي  القدماء، هو مبق مبدأً هام ا مل يتنبَّ ورودها كفيل أبن حيقِّ  بنا أن هنملها لوال أنَّ 

 ة هي:ريات الشاذَّ ـــوالتغيِ  
 يف اخلفيف واجملتّث. −⌣−−(  تقصري املقطع األخري من 1) 
 هذه الزايدة. على« مز ـ ــــاخل  »طر. وقد أطلق القدماء لقب بداية الشَّ َي يف (  زايدة مقطع أو مقطع  2) 
القدماء  َي. وقد أطلقَي طويل  طر إذا كان سابًقا ملقطع  (  حذف مقطع قصري من بداية الشَّ 3) 
 على هذا احلذف.« مر  ــــاخل  »لقب 
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 ك.ك وجمزوء املتدار  املتدار   وِ ش  يف ح   −⌣−(  حذف املقطع القصري من 4) 
ه جتد   يف()صدر اخلف طر التايليف الشَّ ( ⌣⌣−− ←  −⌣−−) ري الشاذَّ ـــالتغيِ  لِ أتمَّ  

 نية السياق نوًعا من التوازن هو املقابلة بَي األضداد:قد أضفى على بِ 
 
 

  −⌣−−  −−⌣−  −⌣−− ← −⌣−⌣  −−⌣⌣  −⌣− ⌣     

لكّل مقطع  ط، جتد   الوس  ّتَّ   حمقاطع   ب  ي  وتعقَّ ري فابدأ بطرف  ـــة التغيِ ـيَّـ طر الناتج من عملإىل الشَّ  اعِمد  
 طويل نظريًا قصريًا يقابل .

ري، ــِـ لتوازن قبل التغيًدا من االسياق السابق للخّط املائل جمرَّ  َي جتدِ ــــي ـ ين التالطر  أيًضا الشَّ  ل  أتمَّ  
 شاّذ: ري  ـــيِ إىل تغ َيري؛ والفضل يف التوازن راجع يف احلالت  ـــتسًيا ابلتوازن بعد التغيِ ـمك

 

 

 

⌣−⌣−  ⌣⌣/−  −−⌣−  −− ← −⌣⌣⌣−  ⌣⌣/−  −⌣−−  −− 

−−⌣  −−−⌣  −−⌣/  −⌣⌣− ← −−  −−−⌣  −−⌣/  −⌣⌣− 
 

 

لشائع يف حبور ا النظام الفّنَّ  وأهلوه إهااًل. ذلك أنَّ  املنْسحالنصرف الشعراء عن  مُ ــز  ـــولوال اخل   
 ز  جاو   ر  ــــطيف كّل ش   ي  طويل )أ ر  ـــــطأو تفعيلتان يف كّل ش   عيلة  ر تفـرَّ ـالشعر العريّب يقضي أبن تتك

 لحيوِّ  اخلـزم لكنَّ  و ا ًتم ا.ـــــلُ خيلو من هذا التكرار خُ  ن  لُ اعِ ف   ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  التُ اعِ َي(، والسياق ف  التفعيلت  
بِ فيُ  ن  لُ اعِ ف   ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  التُ عِ ف  تـ  س  إىل مُ السياق  كاًل قريًبا من التفعيلة الثانية، على التفعيلة األوىل ش غُ ـــس 

 :ق بذلك التكرار الضروريَّ وحيقِّ 
  −⌣−−  −⌣−−  −⌣− ← −−⌣−−  −⌣−−  −⌣− 

فيما  ت  التفعيلة األوىل قد اكتست ابلتوازن املقطعّي التاّم؛ وقد رأي السياق بعد اخلــزم جتدِ  لِ أتمَّ  
 بتغي إليها الوسائل.ـوي العريب   رُ ـعـرها الشِّ ثِـ ؤ  ـلة يُ صالتوازن خ   نا من حبث أنَّ م  دَّ ق  

 اء يدل  شوز صفاًء. واالستقصن ـ يوًعا ومن الذوذ ذُ ل  من الش  إذن فقد هنض اخلــزم هنا بدور بدَّ  
ي ثانية على النحو الذاألوىل والتفعيلة ال  خمزوًما قد تشاهبت في  التفعيلةُ إالَّ  د  رِ املنسرح مل ي   على أنَّ 

ند الشعراء ما بلغ  ظوة عـمن احلُ  بلغ املنسرحُ ـالتشاب  ال يرقى إىل التطابق، لذلك مل ي أوضحناه. لكنَّ 
 (.ن  لُ اعِ ف   ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  لُ عِ ف  تـ  س  السريع )مُ 
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 تعـويضـال
 

«. دوام القياسيّ ال»يها طق فرتًة من الزمن نسمِّ ن ـ ق يف الستغرِ ة ي  ـوزن من األوزان القياسيَّ  كل   
ضيف قطع طويل أُ ر مصِّ ري. فإذا قُ ـــــبوت مهما يطرأ على الوزن من تغيِ ث ـ ح إىل الجين   والدوام القياسي  

وع من اإلضافة مّت  نَّـ عند اإلنشاد إىل مقطع جماور يف التفعيلة نفسها. ويستقيم هذا ال الزمن   الفرقُ 
آخر من حروف  تهًيا حبرف  ـأو من (long vowel)طويل  َي  رِف لِ كان املقطع اجملاور مشتماًل على ح  

 نَّ ـــــمالز  رق  ـــــي الفتؤدِّ  ة  ــــــتـت إىل الوزن سكـــــضيف أُ وإالَّ  ،(consonantal continuants) رارــــاالستم
25وب.ـــــاملطل

 

 ـــذوذ املــتداركشُ
 

 ر  ش  ع     خسة  فاستنبط من العريبَّ  عراخلليل بن أمحد الفراهيدّي استقرأ الشِّ  أنَّ  26ربيزي  تَّـ زعم ال 
 تائرةمن  «ك  ف  يُـ »ك، اه الـمتدار  ة( فأضاف حبرًا جديًدا، امَّ د  ع  س  جاء األخف  )سعيد بن م   حبرًا، مَّ 

قات ـثـِّ وغريه من ال 27ل املتقارب. كذلك زعم اجلوهري  من أوَّ  «وعُ فـ  »ق بعد حذف الوتد اجملموع فِ تَّـ امل
ة ـر العروضيَّ عر العريّب. واخلليل بن أمحد هو الذي وضع الدوائك يف حبور الشِّ املتدار   دَّ عُ اخلليل مل يـ   أنَّ 

حلميد الراضي ؟ قال عبد اك  ل املتدار  ّك البحور منها. كيف إذن أغف  ها وابتدع طريقًة لف  واخرتع رموز  
28:اخلليل شرح حتفةيف 

 

 

فِرض للدائرة غريه، وهذا وحده يوإجراء الفّك يف الدائرة من صميم بنائها، بل ال معىن »
وجود املتدارك فرًضا. فال معىن للقول إنَّ اخلليل قد أغفل  وإنَّ األخف  استدرك  علي . 
ولو افرتضنا أنَّ اخلليل مل جيد هلذا البحر شاهًدا يف الشعر العريّب فال أقلَّ من أن يذكره يف 

املؤتِلفة واملطَّرِد  يف  ر  يفــــــملختِلفة واملتوفِّ ِعداد البحور املهم لة كما ذكر املمتدَّ يف الدائرة ا
                                                 

 .160، ص موسيقى الشعر أنيس، إبراهيم25 
 .18، 17، 6ص  ،روض والقوايفالوايف يف الع ،ريزي  ـبتَّـ خلطيب الا26 
 .68، 12ص  ،عروض الورقة، اد اجلوهريّ نصر إاماعيل بن محَّ  أبو 27  
 .17ص  28 
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أنَّ للخليل قصيد ت َي من هذا البحر إحداها  ⦆إنباه الر واة⦅ي  يف ـاملشتِبهة. وقد ذكر الِقف طِ 
كون  فـ ع ُلن  بسُ على فـ ع ُلن  فـ ع ُلن  فـ ع ُلن  فـ ع ُلن  بتحريك الع َي  واألخرى على فـ ع ُلن  فـ ع ُلن  فـ ع ُلن  

. وهبذا يتبَيَّ زيف تلك األسطورة القائلة إبغفال اخلليل هذا الوزن  وأنَّ األخف  قد  الع َي 
 «استدرك  علي .

 

ك )من شتمل على املتدار  إليها ت عر اليت استنبطها اخلليل واطمأنَّ حبور الشِّ  أبنَّ  ق  ـالراضي واثِ  ولعلَّ  
 إالَّ ك، و اخلليل صادف مناذج من املتدار   أنَّ  اليت ذكرًنها لقواتج من األــنــا حنن فنست(. أمَّ ءواف  وجمزو 
أن تكون نكر أاخلليل أعرض عن تلك النماذج و  تج أنَّ ـنـلة. ونستداد البحور املهم  ك يف عِ جلعل املتدار  

 ض  مناقِ ك املتدار   أنَّ  (حت  )فيما نرجِّ جَّ القدمي؛ وحُ  العريبِّ  عرِ ًة ال ّتضع لنظام الشِّ إذ رآها شاذَّ ا شعرً 
ندر من روض ليس أاحلذف يف الع   و، ووقوعُ ش  يف احل   ز  ـــجائ فاحلذفُ  29لسائر البحور يف خسة أمور:
دان يف ترِ « ن  لُ عِ ف  »و  «ن  لُ اعِ ف  »تان ـر العددّي، والصيغناظُ ـال ّتضع للت وقوع  يف الضرب، واألعاريضُ 

وإن زادت  ز  ـــجائ املنفصل يًدا، والسياقُ ليس ق   هما يف عمود األعاريضالتزام   ل لكنَّ وَّ طر األهناية الشَّ 
أو  ل  اهُ ر عن تسث عن  صد  الشذوذ الذي نتحدَّ  ن يدري؟ لعلَّ   الطويلة على اخلمسة. وم  مقاطعُ 

  ا.  قوميً سواي   ء  د  ذي ب   ئ  ابدِ ا كان حبرً أفسد ف ة  ـر  ـــــخ  أب   شاع   ن  هتاوُ 
بتحريك احلرف الثاين  ن  علُ ف   ن  علُ ف   ن  علُ ف   ن  علُ يوًعا ف  شُ   أشكال ثرـفأكك من املتدار   «الوايف»ا أمَّ  
عُلن  ف عُلن  بتحريك احلرف يوًعا ف عُلن  ف  شُ  أشكال ا اجملزوء فأكثر تفعيلة. وأمَّ  ( أو تسكين  يف كلِّ َي  )الع  

نا نراه س  ، فل  نا حبر مستقلٌّ ـتــــيف نظريَّ ء اجملزو  أنَّ  بك   ـرَّ ـــ( أو تسكين  يف كّل تفعيلة. وقد م  َي  الثاين )الع  
 30.«الوايف»يت ب  للا اختصارً 

                                                 

 .305-300، ص شرح حتفة اخلليلالراضي، ع املصدر التايل: راجِ  29 
ا جلميع تفعيالت   يً عند علماء العروض إذا ح قَّق شرط َي: أوَّهلما أن يكون ذا ش طر ين، مستوف« ًتم ا»يت ـُيسمَّي الب 30 

رق يف ذلك بَي ها )ال فحافات واحًدا يف أجزائ  كلِّ زـِّ ُم العلل والـكما هي يف دائرت ؛ والشرط الثاين أن يكون ُحك
ة بيات التامَّ األو  إذا حقَّق الشرط األوَّل ونـ ق ض الشرط الثاين.« ًياـواف»الع روض والضرب واحلشو(. وُيسمَّى البيت 

 لُ أوَّ » ها َي اثن  َي على بيت  القدمي ق يف الشعر العريبِّ تعريف التاّم يصدُ  ذلك أنَّ  :بيات الوافية األإىلقليلة ابلقياس 
 وكل  جمزوء   .(81، 80، ص شرح حتفة اخلليلراِجع املصدر التايل: عبد احلميد الراضي، ) .«زـالرج   لُ أوَّ و الكامل 
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 املشطور واملنهوك
 

 

 
 

 

 
 

 

 

طر د يف الشَّ رِ ــــــر( عندًن هو السياق اإليقاعي  الذي ي  ــــــالوزن )أو البح إنَّ »لنا فيما سبق: قُ         
 أنَّ ا. غري ي  زوجِ  ي البيتئذ نسمِّ ؛ عندر الوزن فيهمارَّ ـــــيتك طرينعادة من ش   تلفيت أيـوالب الواحد.

ا مشطورً  روضــــــالع   ءُ ي  علما ويسمِّ فرداي   ي فـنسمِّ  كرارـتَّـ من هذا االنقسام وذاك الأحياًًن  خيلو يتـالب
  31.«اوكً ــــــأو منه
( ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  لُ عِ ف  تـ  س  ز )مُ ــــــتان ها مشطور الرج  ـيـالعروض ب ءواملشطور عند علما       

من مظاهر  ر  ـــــمظه   السياق الثاين   أنَّ (. وعندًن والن  عُ ف  م   ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  لُ عِ ف  تـ  س  ومشطور السريع )مُ 
 ل.وَّ السياق األ

ملنسرح ( ومنهوك ان  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  لُ عِ ف  تـ  س  ز )مُ ـــــــتان ها منهوك الرج  ـيــب روضء الع  واملنهوك عند علما        
املنهوك  أنَّ  ىكذلك نر   ل.وَّ ر من مظاهر السياق األمظه   السياق الثاين   أنَّ (. وعندًن ن  ولُ عُ ف  م   ن  لُ عِ ف  تـ  س  )مُ 

ى سو  ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  لُ عِ ف  تـ  س  (؛ فليس السياق مُ مشطور   ء  جمزو   إنَّ  َي،روضيِّ ـغة الع  لُ ، بِ ل  )أو قُ  يٌّ فردِ  ء  جمزو 
   ز.ــــــج  رَّـ ء المن جمزو  يّ  فردِ  بيت  

نَي ـاث ينر ـ حب ىر علالقدمي يقتص عر العريبِّ يف الشِّ  البيتِ  يَّ فردِ  هجاز ورودُ ما  أنَّ  إذنعندًن أي الر        
  .زـــــــج  رَّـ ء الز وجمزو ــــــج  رَّـ ها ال

 لةــــَـ ر   املهمحباأل

 

 

 

 

 
 

ِعُلن  ف اعِ »ء هي: هلها الشعراأ  ثالثةً أوزاًنً د ى الثاين تولِّ د املستو قواع أنَّ  أيت  ر  تـ ف   «الُتن  ف اِعُلن  ُمس 
ا ال حيتمل إهاهلا عبثً أكان «. ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  التُ اعِ ف   ن  لُ عِ ف  ستـ  مُ »و« ن  لُ اعِ ف   ن  التُ اعِ ف   ن  لُ اعِ ف   ن  التُ اعِ ف  »و

                                                 

بيات البحر. أمَّا عندًن فكل  يًتا من أـ، وبذلك يغدو اجملزوء بيت  ًتمّ  ـف  أو بي ت  واــب ـ يـُع د  يف ُعر ف اخلليل اختصارًا لِ 
 مستقلٌّ قائم بذات . ر  ــــــجمزوء حب

 .200، 87-80، ص شرح حتفة اخلليلالراضي، عبد احلميد التايل:  راِجع املصدر31 
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 عر العريبِّ ن للشِّ وزان وتضم  ألا طللقواعد اليت تضبِ  ةً طبيعيَّ  ا كان نتيجةً ـإهاهل أنَّ ؟ الواقع ا وال تعلياًل شرحً 
 الـبحث: هذايف  اا وجيزً ا عـرضناه عرضً ا دقـيقً ـــي  ا فــنِّ نظامً 

الوزن  ن، لكنَّ أو تفعيلتار تفعيلة رَّ ــأن تتكة الطويلة ـوزان القياسيَّ ئع يف األ(  فالشا1)
  .إهال إىل الشذوذُ  ىأدَّ القاعدة، ف هذهعن  قد شذَّ « ن  لُ اعِ ف   ن  التُ اعِ ف   ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ »

نقالب، فهو يستهجن يح االـبـر من التفكيك الذي يك وينفُ ب  ــ السَّ إىلح جين   روض العريب  (  والع  2)
ا  قياسي  ج وزًنً ستخِر ا تلك، كي ت  رً ــــــــؤخِّ وم هذها مً فتعبث بنظامها، مقدِّ  قياسيّ   تفعيالت وزن  إىلد أن تعمِ 
( ن  لُ اعِ ف   ن  التُ اعِ ف   ن  التُ اعِ )ف   لم  لرَّ ا لفي  تفكيكً  جتد   «ن  لُ اعِ ف   ن  التُ اعِ ف   ن  لُ اعِ ف   ن  التُ اعِ ف  » الوزن   لِ مَّ أتا. جديدً 

ليس  ص علي .وحيرِ  ريب  عر العيغ  الشِّ سِ الذي يُ   ابلتوازن املقطعيّ أغىن ل  النحو الذي نعني ، وجتد الرم   ىعل
 ل.م  ا للرَّ ارً إيث« ن  لُ اعِ ف   ن  التُ اعِ ف   ن  لُ اعِ ف   ن  التُ اعِ ف  »ء عن الوزن أن ينصرف الشعراإذن ا غريبً 

  −⌣−−الوزن  لت  مَّ إذا أتر. فــــــــآخأن يلتبس وزن بوزن  ىبأي روض العريب  (  والع  3)

ء البسيط تبس مبجزو ـأن يلا   جديرً ( وجدت  ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  التُ اعِ ف   ن  لُ عِ ف  تـ  س  )مُ  −−⌣−  −⌣−−
 وزانُ ها األرُ ــؤثِ صلة تا َخ  زً ـــء البسيط متميِّ زو جم ووجدت   (−⌣−−  −⌣−  −⌣−−)

تفعيلة  ع القصري يف كلّ طقامل أنَّ ا يف املوقع )ذلك ا ًتم  فاقً ـفق املقاطع القصرية اتِّ ـتَّـ أن تة، هي القياسيَّ 
« ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ  ن  التُ اعِ ف   ن  لُ عِ ف  تـ  س  مُ »عن الوزن  ءُ عراالش   أن ي ُصدَّ إذن ا خري(. ليس غريبً املقطع األ جياور
 ء البسيط.زو ــــــا جملإيثارً 

ا لكفاية شرطً يناها حَي اعرتفنا اب الغاية اليت توخَّ إىلى الثاين فقد انتهت قواعد املستو إذن 
أوزان اخلليل  دئفة من القواعد تولِّ ط طانبِ ـأن نستهي  تلك الغايةُ . دَّ ـليس من حتقيق  بُ ا عً ا مانِ عً جامِ 
 ا.ئً إليها شيا، وال تضيف ئً نها شيم طسقِ ا: ال تُ مجيعً 

 ةقَّ ب  يف دِ  ةً مزـِ تلمأ الكفاية ملبد ا خاضعةً ى الثالث وجدهت  النظر يف قواعد املستو  إذا أمعنت  و 
مع الكفاية  قا، حتقِّ ة مجيعً ثى املستوايت الثالنبطناها، علـالقواعد اليت است نَّ أًن زعيم لك أبم. و ز  ــــــوح  
أعلن  يف تواضع وقصد  إلي ، لكّن ا ئن  ا ب  مطمقً ـواث أي  الر  هذا نُ لِ ع  أُ ولة والتعميم. ها من الس  ا كبريً قدرً 

 متُ أقد  فقد  أمر  أن يكفي غريي. ومهما يكن من   ال يكفين، وما ينبغي تـُ أدركالذي  نَّ واعتدال: أل
أن ى ، عسروض العريبّ ـئي مبذهب جديد يف دراسة الع  زمال ي  غرِ أُ أن  يف االبحث طامعً  هذاى عل

 .رـوالتضافُ  ي  التعاونُ تؤ  ع يُـ ا من النف  ئً ة شيـأن جتن العلوم العربيَّ ى إىل جهدي، وعسهم يضيفوا جهد  
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 حماولة اجلوهري  
 

لعلَّ اجتهدوا يف إدخال شيء من التعديل على ع روض اخلليل. و  بَي املتقدِّمَي من أدابء العرب نف ر  
 القرن العاشر رّي يفــــــاد اجلوهـــــــُطموًحا ما أقد م علي  أبو نصر إاماعيل بن محَّ  هاأشدَّ حماوالهتم ُجرأًة وأبعد  

 دَّ إذن من كلمة ُترِبز الفرق بَي حماولة اجلوهرّي وبَي نظريَّيت اليت تقدَّم شرُحها.ـللميالد. ال بُ 
في   ًنا ما حذ ت  ــــــيـِّ مبرشيق عن حماولة اجلوهرّي،  حتدَّث ابنُ  العـُمدةيف اجلزء األوَّل من كتاب 

 32حذو اخلليل بن أمحد وما جاءت ب  من تعديل.
ا عر، واليت جعلها اخلليل مثانيًة، فأسقط منهاليت يُوز ن هبا الشِّ  33نظر اجلوهري  يف األجزاء

ًحا رأي   قال ابنُ «. م ف ُعوالتُ »  «:م ف ُعوالتُ »اجلوهرّي يف اجلزء  رشيق موضِّ
ِع ُلن  ⦅نَّ  منقول من وأقام الدليل على أ» تـ ف  مفروق  الوتد، أي  مقّدم الن ون  ⦆ُمس 

ر  كما ـعلى الالم، ألنَّ  زعم ]أنَّ [ لو كان جزًءا صحيًحا لرتكَّب من مفرده حب
زاء. يريد أنَّ  ليس يف األوزان وزن انفرد ب  م ف ُعوالُت وال ـتركَّب من سائر األج

 «رَّر يف قسم من .ــــــتك
مشتقٌّ من جزء  شكل  « م ف ُعوالتُ »جزًءا صحيًحا، فهو يرى أنَّ « م ف ُعوالتُ »ري  إذن ال يُعد  ـــــــاجلوه

ا هو فرع مشتقٌّ من حبــــــصحيح. والسياق إن خالط  ِمثُل هذا الشكل ليس حب ، وإمنَّ  .أصليّ   ر  رًا مستقال 
قتضب ألنَّ السريع واملنسرح واملفأسقط منها « األصليَّة»وقد نظر اجلوهري  يف قائمة البحور 

. أىب اجلوهري  أن يـ ُعدَّ هذه السياقاِت األربعة  حبورًا « م ف ُعوالتُ » من أجزائها؛ كذلك أسقط اجملتثَّ
لبسيط، واملنسرح فالسريع هو من ا»تمي كلٌّ منها إىل سياق أصلّي: ـدَّها فروًعا ينعُ ـأن ي   ر  ــيَّة، وآث  ـأصل

 :وزايدًة يف اإليضاح، نستعَي ابجلدول التايل«. ز، واجملتث  من اخلفيفـــــج  رَّـ واملقتضب من ال
 

                                                 

 .137–134، اجلزء األوَّل، ص وآداب  ونقده الّشعر العمدة: يف حماسنابن رشيق، 32 
 «.جزء»عر هي التفعيالت؛ واملفرد اليت يُوز ن هبا الشِّ « األجزاء»33 
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 تـنبـيه الفرع السياق األصليّ

 
 :البسيط

ِعُلن  ف   تـ ف  ِعُلن  ف اِعُلن  ُمس  تـ ف   اِعُلن  ُمس 

 
 :السريع

ِعُلن  م ف   تـ ف  ِعُلن  ُمس  تـ ف   ُعوالتُ ُمس 

تـ  »السياق  ِعُلن  ُمس  تـ ف  ِعُلن  ُمس  ف 
ال ميثِّل حبر « ُعوالتُ م ف  

 السريع إالَّ يف دائرة املشتِب ؛
أمَّا السياق الذي غ ل ب وروُده 

ر يف الشعر العريّب ممثِّاًل لبح
ِعُلن  »السريع فهو  تـ ف   ُمس 

ِعُلن  ف اِعُلن   تـ ف   .«ُمس 
 

ِعُلن  مُ : زـالرج   تـ ف  ِعُلن  ُمس  تـ ف  ِعُلن  ُمس  تـ ف   س 
 املنسرح:

ِعُلن  م ف   تـ ف  ِعُلن  ُعوالُت مُ ُمس  تـ ف   س 
 ب:املقتض  

تـ   ِعُلن  ُمس  تـ ف  ُعوالُت ُمس  ِعُلن  م ف   ف 

ُل  ند ، ع«م ف ُعوالتُ »الشك 
ء من اجلز  اجلوهرّي، منقول  

ِع ُلن  » تـ ف  ن ون ـمي البتقد« ُمس 
 على الالم.

 :اخلفيف
ِع ُلن  ف اِعالتُن   تـ ف   ف اِعالُتن  ُمس 

 :جملتث  ا
ِع ُلن  ف اِعالتُ  تـ ف    ف اِعالتُن  ن  ُمس 

 

 
 

مركَّبة. فالبحر ك فقسَّمها إىل طائفت َي: مفر دة و رًا منها املتدار  ـنا عشر حبـبعد ذلك اث للجوهريِّ  ي  ـقِ ـوب  
ر ين مفرد ين، ـزاج حبـمتر املركَّب فينشأ من اــــــاملفرد يقتصر على تفعيلة واحدة ترتدَّد يف سياق ؛ أمَّا البح

 لو حدة يف التفاعيل. قال ابن رشيق:وهو لذلك مفتقر إىل ا
: كوجعل اجلوهري  هذه األجناس اثن عشر اباًب، على أنَّ فيها املتدار  »

سبعة  منها مفردات، وخسة  مركَّبات. قال: فأوَّهلا املتقارب مَّ اهلزج، 
والطويل بينهما مركَّب منهما. مَّ بعد اهلزج الرمل، واملضارع بينهما. مَّ 

يط بعد الرجز املتدارك، والبس ينهما. مَّ ـالرجز، واخلفيف ب بعد الرمل
بينهما. مَّ بعد املتدارك املديد، مركَّب من  ومن الرمل. مَّ الوافر والكامل، 

 «ينهما حبر ملا فيهما من الفاصلة.ـمل يرتكَّب ب
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 ًة إىل املعىن املقصود:ـيَّـ مط التايل   تَِّخذ اجلدول  ـولن

 
 

 

 دانالبحران   املفر
 

 البحر املركَّب منهما
 

 تـنبـيه

 

 ن  فـ ُعوُلن  : فـ ُعوُلن  فـ ُعوُلن  فـ ُعولُ باملتقارِ 
 يُلن  ـف اعِ يُلن  م  ـيُلن  م ف اعِ ـ: م ف اعِ اهلز ج

 :الطويل
 يُلن  ـف اعِ يُلن  فـ ُعوُلن  م  ـفـ ُعوُلن  م ف اعِ 

 

 يُلن  ـف اعِ يُلن  م  ـيُلن  م ف اعِ ـ: م ف اعِ اهلز ج
 ُتن  ف اِعالُتن  ف اِعالُتن  ف اِعال: م لالرَّ 

 :املضارع
 م ف اِعيُلن  ف اِع الُتن  م ف اِعيُلن  

 

 ف اِعالُتن  ف اِعالُتن  ف اِعالُتن   :م لرَّ ـال
تـ   :جزالرَّ  ِعُلن  ُمس  تـ ف  ِعُلن  ُمس  تـ ف  ِعُلن  ُمس   ف 

 :اخلفيف
ِع ُلن   ف اِعالتُ  تـ ف   ن  ف اِعالُتن   ُمس 

 

تـ ف   :زج  الرَّ  ِعُلن  مُ ُمس  تـ ف  ِعُلن  ِعُلن  ُمس  تـ ف   س 
 ِعُلن  ف اِعُلن  ف اِعُلن  ف اِعُلن  ف ا :املتدار ك

 :البسيط
ِعلُ  تـ ف  ِعُلن  ف اِعُلن  ُمس  تـ ف   ن  ف اِعُلن  ُمس 

 

 اِعُلن  : ف اِعُلن  ف اِعُلن  ف اِعُلن  ف  املتدار ك
 ُتن  :  ف اِعالُتن  ف اِعالُتن  ف اِعالم لالرَّ 

 :املديد
 اِعُلن  اِعالُتن  ف اِعُلن  ف اِعالُتن  ف  ف  

 

 ُت  ُمف اع ل ُت  ُمف اع ل ُت  ُمف اع ل   :الوافر
 اِعُلن  ُمتـ ف اِعُلن  ُمتـ ف اِعُلن  ُمتـ ف   :الكامل

 مل يرتكَّب بينهما حبر ملا
 فيهما من الفاصلة.

 

ياق  اع ل ُت  ُمف اع ل ُت  ُمف  »السِّ
 رال ميثِّل حب« ُمف اع ل ُت  

؛ الوافر إالَّ يف دائرة املؤتِلف
أمَّا السياق الذي شاع يف 

الً لبحر ـثـِّ مم عر العريبِّ الشِّ 
 ُمف اع ل ُت  »الوافر فهو 

 .«ُمف اع ل ُت  فـ ُعوُلن  
 
 

ا جزء ال ملفر  البحر ا فعيلة وليدةُ ـقيم إالَّ إذا افرتضنا أنَّ التـهذا ال يست اجلوهريِّ  وق ولُ   د، وأهنَّ
سياق واحد فقد اختلط  تلفتان يفـمن البحر املفرد ال ِكيان هلا بدون ؛ فإذا اجتمع ت تفعيلتان خم يتجزَّأ

ر  عنهما حب  مركَّب. ر  ـحبران مفردان وصد 
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بشيء  اها جديرةً نر  ، أن نعود إىل مسألة  وخليق بنا، بعد أن أمجلنا الق ول يف حماولة اجلوهريِّ  
ليل. قال ة اليت محلت اجلوهريَّ على استبعاد أربعة من حبور اخللَّ فصيل. تلك املسألة هي العِ ـمن الت

 رشيق:  ابنُ 
ا أراد بك» ب، ثرة األلقاب الشرح  والتقريـوزعم ]اجلوهري [ أنَّ اخلليل إمنَّ

قال: وإالَّ فالسريع هو من البسيط، واملنسرح واملقتضب من الرجز، واجملتث  
ِعُلن  فهو عنده من المن اخلفيف؛ ألنَّ كلَّ بيت مركَّب من  تـ ف  ز طال ــرج  ُمس 

ِعُلن  ف اِعُلن  فهو من البسيط طال أو  تـ ف  أو قصر، وكل  بيت رُكِّب  من ُمس 
 «قصر، وعلى هذا القياس سائر املفردات واملركَّبات عنده.

قاعيٌّ إي ط  من ولو شئنا أن نرتجم هذا التصنيف إىل لغة احملد ثَي لُقلنا إنَّ البحر عند اجلوهريِّ 
ألصل والفرع ُر من فرع؛ والع القة بَي اـأو أكث أصليٌّ وفرع     سياق  ِقوامُ  قد يتشعَّب فإذا هو لفيف  

 تَّصف ابلتماثل من جهة وابلتمايز من جهة أخرى:ــت
ل بَي رع. أمَّا التماثُ من ف رُ ــثـأو أك أصليٌّ وفرع     سياق  وامُ د قد يكون لفيًفا قِ ( فالبحر املفر  1) 

ل ؛ وأمَّا  ر  ـمغايِ  زء  سياق وال يصح ب  ج صل والفرع فمصدره االقتصار على جزء بعين  يرتدَّد يف كلِّ األ
ز فمصدره التفاوُت يف الطول )أي  يف عدد األجزاء( أو التحريُف يف جزء من األجزاء )كنق ل ـالتمايُ 

ِع ُلن   تـ ف  ِع ُلن  على النحو التايل: ُمس  تـ ف  تـ   ←النون يف ُمس  عُ ُمس   والُت(.ف ِعن  ُل = م ف 

رع. أمَّا التماثل ثر من فـأصليٌّ وفرع أو أك   سياق  وامُ ( والبحر املركَّب قد يكون لفيًفا قِ 2) 
سياق وأيتلف من   كلِّ رِد يفـبَي األصل والفرع فمصدره ثنائيٌّ بعين  )اثبُت الشكِل والرتتيِب( ي  

ب األجزاء أو يف من تعاقُ  ختالف يف الطول أو يف شيء  َي؛ وأمَّا التمايز فمصدره االلف  ـتـجزأين خم
 ين مجيًعا.األمر  

( البحور اليت يصفها اجلوهري  على هذا النحو سياقات مل ميسَّها بعُد زِحاف  وال علَّة؛ 3) 
 حافات والعلل يف مرحلة الحقة.زـِّ يان أنَّ أجزاءها معرَّضة لدخول الـوغنٌّ عن الب
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ِلق طملذهب اخلليل: فقد كان اخلليل رمح  هللا يُ  حماكاة  « طال أو قُصر» ويف ق ول اجلوهريِّ  
تـ ف  «. جمزوئ »االسم ذات  على البحر وعلى  ِعُلن  ف اِعُلن  ُمس  تـ ف  ( استعِرض  حبر البسيط )ُمس  ِعُلن  ف اِعُلن 

ِعُلن  ف اِعلُ »ر  ل  عند اخلليل على جمزوء هو ــــــثـُ ععلى سبيل املثال، ت   تـ ف  ِعُلن  ن  ُمس  تـ ف  زًا ـوما دام جائ«.  ُمس 
نع يف نظام ـتفعيلة الرابعة، فلماذا ميـمن حبر السريع إبسقاط الت يف نظام اخلليل أن ُيستخر ج جمزوء  

ايل: إبسقاط التفعيلة الثانية؟ ولك أن تصوغ السؤال على النحو الت آخرُ  أن ُيستخر ج جمزوء   اجلوهريِّ 
قاط التفعيلة الثانية؟ هبذا ريَّ إبســــــتغـتغريَّ إبسقاط التفعيلة الرابعة، فلماذا تـت ة البحر الـإذا كانت ُهِويَّ 

ِعُلن  مُ »)ولنذكِّر القارئ أبنَّ السياق  ريِّ ـــــار السريع فرًعا للبسيط عند اجلوهــــاملنطق ص تـ ف  ِعُلن  ُمس  تـ ف  س 
 عر العريبِّ يف الشِّ  هشتِب ؛ أمَّا السياق الذي غل ب ورودُ ل حبر السريع إالَّ يف دائرة املـثـِّ ال مي« م ف ُعوالتُ 

ِعُلن  ف اِعُلن  »ممثِّاًل لبحر السريع فهو  تـ ف  ِعُلن  ُمس  تـ ف  ب اخلليل صًدى قويٌّ وإذن فقد كان ملذه«(. ُمس 
 يّب؟ر ن منَّا الذي ينكر فضل اخلليل؟ ألسنا مجيًعا ِعيااًل علي  يف دراسة العروض الع. وم  عند اجلوهريِّ 

قد  يف ميزان الـنَـّ

  وتقتصر علي  إالَّ مبعين  ت لز  « دمفر  »لسُت أرى التفعيلة كما يراها اجلوهري  وقًفا على حبر  
حدًة و   مبفرد آخر. ليست التفعيلة مقيَّدًة على هذا النحو، بل أراها على املستوى النظريِّ « خيتلط»أن 

بحر آخر. فإن ـ عدد من السياقات دون حاجة إىل اختالط حبر بًة جيوز هلا أن تظهر يفرَّ ـــــإيقاعّيًة حُ 
ا كحبَّ  ملناسب هلا يف رصيد من الد ّر: تؤخذ عند احلاجة لتحتلَّ املكان ا ة  ـسألتن مباذا أشبِّهها قلُت إهنَّ

منظوم. أًن إذن أجعل للتفعيلة ِكياًًن مستقال  رغم اعرتايف، دون جدل أو مكابرة، أبنَّ  يف ِعقد  
الدِّقَّة يف  يعن  افرتاض جتريديٌّ حبت يدعو إلي  ما ينبغي للباحث من حترِّ  االستقالل الذي أحتدَّثُ 

سر والوضوح يـُ ال ي ب  ما ينبغي للباحث من طلبرِ غ  ـالتحليل وص و غ القواعد واستنباط املبادئ العامَّة، ويُ 
 روًضا.الذي نسّمي  ع   يف شرح النظام الفّنِّ 

 حيقِّق اإليقاع. قيق  د جتتمع فيها التفاعيل و فًقا لنظام فنّّ   حور إالَّ قوالب  ولسُت أرى الب
إالَّ أداًة يصطنعها  لعريبِّ عر اها حيًنا آخر يف حبور الشِّ التفاعيل حيًنا وتباين   ق  ــولسُت أرى تطابُ 

 فيما يصطنع لتحقيق اإليقاع. الفّن   النظامُ 
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. وم ن البحور قد اختلط بعُضها ببعض وتولَّد بعُضها من بعض هلذا كلِّ  ال أزُعم لقرَّائي أنَّ 
قبل البحور  لعريبِّ ا عرِ ظهرت يف الشِّ « دةاملفر  »قة قاطعة ال حتتمل الشكَّ أبنَّ البحور ـأنبأًن يف ث

اذا ، ومل«دةاملفر  »ر البحو  ًما، فلماذا يتحتَّم أن تكون التفاعيل وليدة  ـ؟ وإن كان هذا الظن  وه  «املركَّبة»
 ؟«املركَّبة»البحور  يستحيل أن تكون وليدة  
قول يف أمر القواعد والضوابط والشروط واملبادئ العامَّة؟ أضاق عنها نظام ـوما عسى أن ن

ك )ف اِعُلن  دار  على سبيل املثال ما يدَّعي  اجلوهري  من أنَّ املت فيها؟ أتمَّل   د  ه  منها وز   ر  ـف  ـن ـ ف   اجلوهريِّ 
( اختلط ابلرَّ ف اِعُلن  ف   ( فتمخَّض االخاِعُلن  ف اِعُلن  عن املديد  تالطُ م ل )ف اِعالُتن  ف اِعالُتن  ف اِعالُتن 

(. أو ق ع  االختالط حق ا بَي املتدار   ب   وقع فعاًل، فماذا  ـل؟ وه  م  ك والرَّ )ف اِعالُتن  ف اِعُلن  ف اِعالُتن  ف اِعُلن 
ومل يتمخَّض عن  «ف اِعالُتن ف اِعُلن  ف اِعالُتن  ف اِعُلن  »ا يمخَّض عن لَّت ؟ ماذا دعا إلي ؟ وملاذكانت عِ 

 السياقات التالية:
 
 
 

 ف اِعالُتن  ف اِعالُتن  ف اِعُلن  ف اِعُلن  
 ف اِعُلن  ف اِعُلن  ف اِعالُتن  ف اِعالُتن  

 

 ف اِعالُتن  ف اِعالُتن  ف اِعالُتن  ف اِعُلن  
 ف اِعالُتن   ف اِعُلن  ف اِعُلن  ف اِعُلن  

 

 ف اِعالُتن  ف اِعُلن  ف اِعالُتن  ف اِعالُتن  
 ف اِعُلن  ف اِعالُتن  ف اِعُلن  ف اِعُلن  

 

بل  ة  ـرعيَّ ف أساسيٌّ ال يقتصر على مسائل   ترى إذن أنَّ اخلالف بين وبَي اجلوهريِّ  أنت   
حقائق النشأة والتطو ر،  رخييٌّ يتلمَّسيٌّ ًتـانبثاقِ  اجلوهريِّ  شيء. مذهبُ  يتَّصل بقضيَّة عامَّة قبل كلِّ 

أمَّا مذهب فوصفيٌّ حبت ال يدَّعي الِعلم هبذه احلقائق ويكفي  أن يسلِّط أضواءه على املادَّة اليت 
تاريخ وحما دقائقها و ر اليت طمسها الـانتهت إلينا واستقرَّت بَي أيدينا. وم ن لنا حبقائق النشأة والتط

م ابلغيب وال أتعدَّى النظام الزمن؟ أًن ال أتكهَّ  عر ي ا يف الشِّ ـالذي أراه واضًحا جل ــيَّ الفنِّ ن وال أرجِّ
. ولسُت فريًدا وأن أست خلص من  القواعد اليت حتدِّد معامل  ــيَّ نِّ الف ؛ وحسب أن أفه م هذا النظام  العريبِّ 
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ويف الشرق  ء اللغة يف الغرب: فقد شاع هذا املذهب بَي علماأو وحيًدا يف إيثار املذهب الوصفيِّ 
 بًة دعت إلي  ورغَّبت في .ـأيًضا، فأمثر مثارًا طيِّ 

لي  يشب  من قريب أو بعيد ما يُقِدم ع وال يتبادرنَّ إىل ذهن القارئ أنَّ مذهب اجلوهريِّ  
ًة ــنيويَّ ب أو مجلًة من مجلة: فهؤالء يصفون عالقات   أصحاب النحو حَي يشتق ون صيغًة من صيغة  

  وقع ـدقيقة صارمة، أمَّا اجلوهري  فيتحدَّث عن اختالط عجيب يزُعم أنَّ  ة  ــلغويَّ  حتدِّدها قواعدُ  اهرةً ظ
الزمن فتمخَّض عن أمناط جديدة. واجلوهري  ال يدل نا على قاعدة اثبتة  رِّ ـــــيف أذهان الشعراء على م  

ا األمناط اجلديط اشتقاق  األمناط اجلديدة من أصوهلا واستخر عامَّة تضبِ  دة اج ها من مصادرها؛ إمنَّ
يَّة اشتقاقها ـجيب أن نقبلها يف اطمئنان ال يعبأ بتحليل، وأن نقبل آل ة  ـيَّ ــعشوائ حصائلُ  عند اجلوهريِّ 

  انتهاك ـألنَّ  خطري ال جمال للتسامح في ، يف إذعان ال حيِفل بتعليل. هذا اخللل يف نظام اجلوهريِّ 
 حظَّ هلا جامعًة مانعًة ال تقيم الِعلم بدون : ذلك الشرط هو أن تكون القواعدُ ال يس لشرط أساسيّ  

  ة أو الفوضى. ـمن العف ويَّ 
ا أراد أنَّ البحر املركَّب ري ومل يتعثَّر يف التحليل، وستقول: إمنَّ ـثَّر يف التعبـزُعم أنَّ اجلوهريَّ تعـست 

 يُرِد  أنَّ البحر إحداها أو كلتاها يف جمرى السياق، وملرَّر ــينشأ من اجتماع تفعيلت َي خمتلفت َي تتك
ح هذا الظنَّ؟ أكان اجلوهري   املركَّب ينشأ من اختالط حبر ين مفرد ين. ولكن  حدِّثن: ما الذي يرجِّ

، بل كان اجلوهري  على حظّ   بري من البالغة ك  جاهاًل ابللغة تُعِوزه البالغة يف أتدية املعىن؟ كالَّ
ا احلق  جلوهريِّ ري الدقيق استعصى على اـحة واملعرفة بدقائق اللغة. إذن فليس حق ا أنَّ التعبوالفصا ، إمنَّ

لو بُِعث اليوم حي ا  ل إيلَّ أنَّ اجلوهريَّ ـيَّـ . وخيُ الصواب   فجان ب   أنَّ التحليل هو الذي التوى ابجلوهريِّ 
ن تقومي ّراًِي للصواب ال حُيِجم عـاء متحالعرتف هبذا التقصري، فقد كان الرُجل على مذهب العلم

 علي ؟ ريُ بَّه  الغـاخلطأ إذا وجده عند غريه؛ فماذا مينع  من تقومي اخلطأ إذا تورَّط هو في  ون
فرع رغم الفرق ًة واحدًة على األصل والـُهِويَّ  غُ ــبِ س  ك يف منطق جيعل البحر لفيًفا ويُ وما رأيُ  

أو تنظيمها أو حتديد عددها؟ أمَّا أًن فال أفهم هذا املنطق وال يسعن أن  ري  األجزاءــــــبينهما يف ّت
السياق الواحد،  ل األجزاء أو تباينها يفـرَّه: أليّن أرى البحر منطًا من أمناط اإليقاع يتولَّد من يماثُ ــــــأُقِ 
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ريَّ يف السياق ـــــعددها؛ فإذا تغد، وِمن كثرة األجزاء أو قلَّة بها على وج  حمدَّ ـوِمن ر صِّ األجزاء أو ترتي
ت ُهِويَّ ـريَّ النم ط، أي  تغـشيء من هذه املقوِّمات تغ  ة البحر.ــريَّ

مل جتد عند « ت والعللحافازـِّ ال»ي في  التلميح عن التصريح والتفصيل، هو أنَّ ـغنِ أمر يُ  بقي   
ا اح اجلوهريِّ  ة املؤملة اليت ارتضاها ـيَّـ تفظت ابلعشوائقلياًل وال كثريًا من التيسري واالنضباط، بل إهنَّ

هبُ و  األدب العريبِّ  اخلليل بن أمحد والفوضى املضنية اليت ض جَّ ابلشكوى منها أساتذةُ   رِّ ـــــم على م  طالَّ
ا اجملال، واليت نة اليت ُوفِّقُت إىل استنباطها يف هذـيـِّ القرون وتعاُقب األجيال. أمَّا القواعد الدقيقة اهل

 اج إىل بيان.ها واضحة ال حتتـتـة وألغت الفوضى وحقَّقت التيسري، فمزيَـّـيَّـ لى العشوائقضت ع
ا هي إشارات متفرِّ املستوى النظري  فكرة مل تتبلور يف ذهن اجلوهريِّ  ة أتيت ع ر ًضا وال ق، إمنَّ

من  هي حتديد أمناط   ريِّ نُت يف غري هذا املوضع أنَّ غاية املستوى النظـيَّـ تدرِك الغاية املنشودة؛ وقد ب  
در ك غايت ، يسلِّط ر ألنَّ ، مّت أ  ــــــنُت أنَّ املستوى النظريَّ عظيم اخلطـيَّ ــالسياق تولِّد اإليقاع، كما ب  
 لتعد د عند اجلوهريِّ بدوهنا. ومستوى ا روض العريبِّ ـال سبيل إىل فهم الع   ة  ــالضَّوء على خصائص  حموريَّ 

الذي الز م   ة املشرفة على الفوضى، والتعقيِد املثبِّط للهمم، والُعسِر العسريـيَّ ــعشوائيـئن  حتت وطأة ال
منذ زمن اخلليل حّتَّ يومنا هذا. واملستوى القياسي  )الذي انفرد أو كاد مبا « الزحافات والعلل»

اليت أشرُت إليها  ـةجـيَّ روض( يعاين من النقائص واملزالق واألخطاء املنهلم الع  استحدث اجلوهري  يف عِ 
ا حظِ  اجلوهريِّ    ر فضُت حماولة  آنًفا. هلذا كلِّ  رن العاشر للميالد ي ت  يف القـوانصرفُت عنها رغم أهنَّ
 وم من األدابء وعلماء اللغة. إبعجاب ق  
، أو ُقل  إيّن ريبِّ ـروض العقبل أن أُقِدم على التأليف يف موضوع الع   اجلوهريِّ  ع ر فُت مدرسة   

 شر ت  دارُ بعد أن ن عروض الورقة . وقد قرأُت كتاب اجلوهريِّ العمدةمنها ما ورد يف كتاب  رفتُ عـ
أِحب  حَي أقدمُت على قراءت  أن أغريِّ من رأيي قلياًل أو   ، وكـنتُ 1984الثقافة يف املغرب سنـة 

 ا.كثريًا، لكّن فـرغُت من القراءة فإذا أًن مقيم على رأيي ال أغـريِّ من  شيـئً 
فضل أراه ال مينعن أن أعرتف للرُجل ب ومهما يكن من شيء فإنَّ اخلالف بين وبَي اجلوهريِّ  

ن الـمحد ثَي م و ر، واإلعراُض عن صفة التقديس اليت يضفيها قوم  ـالِعلم يف التط عظيًما: هو اإلمياُن حبقِّ 
  روض اخلليل.على ع  
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واةَالتوسُّعَوالتعمُّق َم نه لٌَهل 

َ
َ
َ
 

فـ ر غ ُت من أتليف كتاب مطوَّل ي ضم  بَي ِغالفي   2019هر كانون األوَّل )ديسمرب( من سنة يف ش 
وض الذي وضع  ر يَـّات احلديث على تيسري ِعلم الع  ـوسبًعا ومثانَي صفحًة ويستعَي بِعلم اللسانِ  مئة   أربع  

ُت إىل  األحباث اليت   وإىل طائفة من ليلاخل رسالةاخلليل بن أمحد. يف الفصل األوَّل والفصل الثاين ع م د 
ثَّها من ـًنا غـث مبيِّ ، فشرحُتها وقوَّمُتها يف ميزان النقد احلديروض العريبِّ الع  ت  بعد عصر اخلليل لتطوير ب ـ ُكتِ 

ر كبري من اإلس مَّ ع رضُت نظريَّيت اجلديدة   34امينها. هاب عرًضا دقيًقا موثَـًّقا. وقد أ خضعُت ذلك كلَّ  لقد 
 .م  هنامفيد كالذي نقدِّ  ر  ــــــص  ـخمـت  صيل والتحليل والتمحيص، ِخالفًا لإلجياز الذي يفرض  والتف

العسر  ًعا جامًعا قريب املنال بريًئا منُت على أن يكون مرجِ ص  ر ـ وقد ضمَّنُت الكتاب فصاًل ح  
ق من أشكال وزن  تحق  والتعقيد يستشريه الطالب أو األستاذ يف إطاللة قصرية كلَّما دعت احلاجة إىل ال

ذُت للبحور جداول   ، فاّتَّ العروض بصحَّتها،  ةُ ـمَّ ـئأ ة  األشكال اليت اعرتف  ــأثبت  فيها كافَّ  ولوائح   معَيَّ
  غ.ة دقيقة ويسر ابلـمجيًعا يف ِدقَّ  د هذه األشكال  نُت أنَّ نظريَّيت كفيلة أبن تولِّ ـيَّـ وب

نَّ أوزان رَّق إىل حبث آخر يف تيسري اإلعراب، ألـن أتطروض أوقد استدعى حبثي يف تيسري الع   
 قيم بدون اإلعراب، وألنَّ قوًما من العلماء ضاقوا ذ ر ًعا بقواعد النحو املعقَّدة اليتـال تست عر العريبِّ الشِّ 
 عر العريبِّ شِّ لناها عن سيبوي  وأتباع  فزعموا أنَّ اإلعراب ِبد ع  دخيل اختلق  النحاة اختالًقا ونسبوه إىل اـورِث

لهم ش ط طً  اللغةُ  ُزورًا وهُبتاًًن. وهم معذورون، فقد أنكروا أن تستعصي   ا وترهقهم من على أهلها حّتَّ حتمِّ
ا الطبيعي  أن تكون اللغةُ ـأمرهم ُعس   ًة يف اتِّـخاذها أداًة ـًتا وال مشقَّ ــــــن ـ سليقًة ال يتكلَّف أهلها ع   ًرا؛ وإمنَّ

ر  ـأيّن قد ُوفِّ  ري. وأظن  ـللتعب ل ص ُت إىل ال أبس ب  من تيسري اإلعراب وتيسري الع روض. وقد خ   قُت إىل ق د 
 وااللتواء   ر  ـالُعس   بُ نسِ ـن ي  ناًًن إليها كلَّما أمعنُت يف الدرس والتحصيل: ليس ُمنِصًفا م  ـئـنتيجة أزداد اطم
وض والنحو نَّ األساليب اليت اصطنعها أصحاب العر اإلعراب؛ فاحلق  أ وظاهرةِ  العريبِّ  عرِ إىل موسيقى الشِّ 

 العسر ومصدر االلتواء. ب تُ ـيف الوصف والتحليل والتعليل واشتقاق القواعد هي من
                                                 

  Golston.و، Maling و، Guyard و، Ewald الزهاوي ، وأنيس، وأبو ديب، ومن أبرز هذه األحباث ما كتب  34 
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ها فإذا مبادئُ  يَّات احلديثـتاب لدراسة القافية يف ض وء ِعلم اللسانِ ـوقد أفردُت فصاًل من الك
ر ودون عناء. ويف الضَّ نة يستسيغها الـيـِّ وقواعُدها يف هذا الضوء ه وء نفس  طالب ويستوعبها يف ُيس 

 قليلة العدد موازية ة حُتصيها أبواب  ـيَّـ فإذا هي منطق« عرضروراُت الشِّ »اليت تفرضها  فُت اجلوازاتِ ـصنَّ 
احلكم على  . وأض فُت فصاًل لتطوير ِعلم البالغة الذي يستعَي ب  النقَّاد يفملستوايت التحليل اللغويِّ 

 يز اجليِّد من الرديء. ــعر ويميالشِّ 
، لكّن ضمَّنُت ةــثرها ابللغة اإلنكليزيَّ ـوقد تعمَّدُت أن ينقسم البحث إىل أجزاء  كتبُت أك

ملعلَّقات واملتنّب عراء )كشعراء الكبار الش   عر العريبِّ من جواهر الشِّ  رائعة   رًا بنماذج  ــــــالكتاب فصاًل زاخ
عبدّي وكعب بن زهري قِّب الـّري وأيب العتاهية والسَّموأل واملثـّز واملعـام وابن املعتـوابن الرومّي وأيب يمَّ 

واحلطيئة وأيب نُواس وبشَّار بن برد واجملنون وعمر بن أيب ربيعة والوليد بن يزيد وغريهم(، واستعنُت 
 تائج اليت يمخَّض عنها حبثي.ـهبذه النماذج يف إثبات الن

ب يفتاب هدفان أساسيَّ ـللك  ان: أوَّهلما أن يكون مرشًدا تعليمي ا يستعَي ب  األساتذة والطالَّ
لثاين أن يكون ا واهلدفُ  .روض العريبِّ ًوا جديًدا من معاجلة الع  ـجامعات الشرق والغرب، وجيدون في  حن

التمارين يف ثر ــة املثقَّفَي يعودون إلي  كلَّما دعت احلاجة؛ هلذا تكـتاب مرِجًعا للباحثَي وعامَّ ـالك
بـ ه ر القارئ مبعناها ــة اليت ت  ــعريَّ تاب على طائفة كبرية من املختارات الشِّ ـتاب، وهلذا يشتمل الكـالك
 .ــيِّ نِّ ونظام  الف عر العريبِّ ث ِبُت يف الوقت ذات  ما يتناول  البحث من بناء الشِّ ـوتُ 

االستزادة: جيدون للراغبَي يف التعم ق و  ةً ــــــَـّ ًة جمَّانيـوقد رأيُت أن يكون كتايب املطوَُّل ذاك هديَّ 
، ويِصلون إلي  دون (والنماذجُ  يَّما األمثلةُ من دقائق  وتفاصيل )السِ  صراتـاملخت  قدون يف ـفي  ما يفت

تاب  موِقعي ور النشر، وأودعُت الكأجر. لذا أعرضُت عن املطابع ودُ  د، ويُعف ون يف قراءت  من كلِّ ـي  ــق  
 .Towards a New Theory of Arabic Prosodyعلى شبكة اإلنرتنت حتت العنوان التايل: اخلاصَّ 

 ر م يف مطالعت  ِدرهًا وال دينارًا.ـولن ي غ 35تاب يف ذلك املوقع،ـوللقارئ أن يطالع الك
 

                                                 

 https://sites.google.com/view/tajdidonlineforum/home :املوقع املقصود هو35 
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َخــــــامتة

َ

روض يف الع   يتـظون، وقد ميتعضون، عند قراءة نظريَّ أنصار القدمي سيتحفَّ  ا منقومً  أنَّ  مُ عل  أ  
ة والصواب؛ ـقَّ الدِّ    منون ويكابرون، ولن يقنعهم منطق مهما يكن حظ  هم سيمارُ بعض   أنَّ أعلم ؛ و العريبّ 

 من، ت  أينما ازدهر   ة،ـاحلـياة األدبـيَّ  ّتلو  بل الغريب حق ا أن  ،ّن ال أجد يف األمر شيًئا من الغرابةـلك
والـجديد القدمي  أنَّ  دبع يف عامل األئوالشاناصرة القدمي ومؤازرة اجلديد. ع ملس  تَّ د مُ د اآلراء. ويف التعد  تعد  

ن ث هللا األرض وم  ر  ي  الصراع بينهما مـحـتدًما حّتَّ  يـظـل  وف مـخــتـصمان مــتـنافـران حـيثما اجـتمعا، وسـ
ـُب ُجـف اًء  لـزَّبـ دُ اف أ مَّا »الكرميـة: هبذه اآليــة  ـكـرت  ذك  ـر، ر عـلى اآلخ  ظه  ـهما يـ  ن أي  فإذا سألـت   .علـيها ه  فـ ي ـذ 

ُكـُث يف األ ر ض  36«.و أ مَّا م ا يـ ـن ـف ُع الـناس  فـ ي م 
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 عر العريبِّ للشِّ  نَّ أ رًصا على الوضوح. فقد رأيت  حِ ها هنا ـتُ ثبِ ـن ة  ـمن أمر االلتباس مالحظ ت  ي ـ قِ ـب  
ر. وعسى أن ض الوزن ألن يلتبس بوزن آخرِّ ـعر من سياق املقاطع أمناطًا تُ ظُ ا دقيًقا حي  ي  ــــــِـ نـّ نظاًما ف

ر يف ستحضِ ًتا ي  ـيـف بالشاعر مّت ألَّ  ياس إىل اإلنشاء؟ ألعلَّ تتساءل: ماذا تعن هذه القاعدة ابلقِ 
وزن   يت على كلِّ ـل  ذلك مضى يقيس الب ًة، جبميع مظاهرها، فإذا تَّ ــكافَّ   عر العريبِّ أوزان الشِّ  ذهن 

االلتباس؟ هذا إسراف، وهو إن يكن يسريًا على العقل  ب  م قد جان  ظ  الن   ق من أنَّ ستوثِ كي ي  
ل الشاعر يقابِ  و أنَّ فه ا األرجح. أمَّ )الكمبيوتر( فلن يكون يسريًا على العقل البشريِّ  اإللكرتوينِّ 

اجتنب السياق  أو ما يشب  اخللل« خلاًل »س ة لوزن القصيدة، فإذا آن  سياق املقاطع ابلصيغة القياسيَّ 

                                                 

 .عـدالـر   سورةاآلية السابــعـة عشـرة من 36 
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 رَّ ـن إذا استقتهج  سوالسياق مُ  ،ــيٌّ فـنِّ  ب  للوزن قالِ  ة  ـالقياسيَّ  يغة  الصِّ  ه على مضض. ذلك أنَّ رَّ ــأو أق
 لوزن املقصود.ر الشاعر بوزن غري ايذكِّ  رةاملغاي  ا إىل يف موضع ، جاحِنً  طمئن  ًقا ال ي  لِ يف القالب ق  
وت الصَّ  س  ر  ًعا ج  رافِ  الشكل التايل، رها يصوِّ ي  ــئا غنانشادً إة لبحر الوافر ـالقياسيَّ  يغة  الصِّ  دِ أنشِ 

 اًل ع الطويل متعجِّ قطق ابملـط  ن ـ ا يف الـيً ــتأنِّ ًضا جرس الصوت للمقطع القصري، مُ للمقطع الطويل خافِ 
 تفعيلة: ث يف هناية كلِّ ق ابملقطع القصري، مرتيّــثًا بعض الرتي  ط  ـن ـ يف ال

 

ـــــــاُمــ  ع ــل ــ ـف 
ـــــاُمــ        ـتُـــــن   ع ـل ــ ـف 

فـ ــ        ـتُــــــن  
ـُعــــــولُــــــن  

 

 

ًذا هذا خِ تَّ مُ  التايل   يت  ـالب دِ أنشِ  يف ذهنك، مَّ  لحنُ ال رَّ ـقِ ـست ي  على هذا الوج  حّتَّ  ر اإلنشاد  رِّ ـك
 طر:ش   ًبا لكلِّ ـاللحن قالِ 

 
 

 يعُ طِ ت ـ س  إىل ما ت   هُ ز  جاوِ و            ُ ع  د  اًل ف  م  ع   ع  طِ ت  س  إذا مل ت  
 
 

 (يعُ طِ )ت    ) ـس   ما ت  إىل)  (هُ ز  جاوِ )و   ـُ (       ع  د  (   )ف  اًل م  ع   ع  طِ )ت     )ـس  )إذا مل ت  
 
 

ما يؤذي  وِّ د من اخللل والنبك واجِ و ا، لكنَّ ـبُ ـــالنحو خلاًل وال نُ ى هذا يت علـلن جتد يف إنشاد الب
ل من وَّ طر األالشَّ  ل ـحمظور كالذي ميثِّ  إيقاعيّ   ًبا لسياق  ـ  قالنفس   اللحن   ـخذت  ك إذا اتَّ وق  ك وذ  ع  ام   

 البيت التايل:

 
 

 يعُ طِ ت ـ س  ُه إىل ما ي  ز  او  ج               و  ىلَّ و  تـ   ر  م  أ   ن  ع   ز  جِ إذا ع     
 
 
 
 
 

ها ها وتفصيلُ شرحُ  متفاًعا بظاهرة  تقدَّ ـ انليس يف حقيقة األمر إالَّ « بالقالِ »يت على ـالب وِقياسُ  
يف   مبالغةً إالَّ  ئي  الغنا نشادُ املستوى الثالث؛ وما اإل ده قواعدُ الذي حتدِّ  ناظر النوعيِّ ـهي ظاهرة الت

 سيد القالب.جت
ة ــشاد( يف مزيَّ نء من اإلص )الربيء اخلالِ خيتلف عن الغنا ئيَّ نشاد الغنااإل أنَّ وجدير ابلذكر 

ه رـُ ص  أو قِ ملقطع ا رها؛ فطولص  ق من طول املقاطع وقِ ـينبث ئيِّ نشاد الغنااإل اللحن يف أنَّ ة. ذلك ــجوهريَّ 
دة للقصيدة متعدِّ  أحلان   خذتَّ ـــتُ  اخلالص، فقدء للحن يف الغنا ااملقاطع ال تعَيِّ  . لكنَّ ريَّ ـــــاثبت ال يتغ
ملقطع أن يطول دوام اإذن  احدة الوزن. ليس غريبً شطر رغم و  األ أحلانُ ا ما ّتتلف ثريً ـالواحدة، وك

ك ص. وحسبُ ء اخلالإطار الغناذلك يف  اللحنُ  ىما اقتضدوام املقطع الطويل كلَّ  ريقصُ أن أو القصري 
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ء الغنا ةُ اِم  ملا نقول. اصداقً جتد مِ كي لثوم  كُ   أم   يهاـنـِّ أو لقصيدة تغيها فريوز ـنـِّ لقصيدة تغأن تستمع 
 .  ام املقطعيِّ الدو  اللحن وليدُ  أنَّ  ئيِّ نشاد الغنااإل ةُ اللحن، واِم  وليدُ  املقطعيَّ  الدوام   أنَّ ص اخلالِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الثانيَقــــلح َالَ    

 
 
 

َبةَشيوعهنوعَالقطعَونس
َ
 
َ

نائــي ا أو  أو ثُ حاداي  املقطع الطويل قد يكون أُ  عن املقاطع نضيف هنا أنَّ  لناقُ تـفصياًل ملا 
 نَّ ـ  مقطع طويل ذو ساكن واحد؛ وإذا قلنا إكان املقصود أنَّ   املقطع أحاديٌّ  لنا إنَّ الثــي ا. فإذا قُ ثُ 

كان املقصود   ع ثالثيٌّ املقط َي؛ وإذا قلنا إنَّ َي اثـن  اكـن  ـ  مقطع طويل ذو سكان املقصود أنَّ   املقطع ثنائيٌّ 
 ـ  مقطع طويل ذو ثالثة سواكن.  أنَّ 

شائع أيًضا؛  القدمي؛ واملقطع األحادي   العريبِّ  عرِ ه يف الشِّ واملقطع القصري شائع يكـثـــر ورودُ  
ا  فال أثــر ل . واملقطع الثنائي   ا املقطع الثالثي  أمَّ  ــم يف ظـهوره لقدمي تــتحكَّ ا العريبِّ  عرِ يف الشِّ ًندر جد 
وإذا ورد يف حبر كان مقـتصرًا على مـوقع واحد هو هناية الضـرب، ويف هذا املوقــع  حازمة؛ ـروط دقـيقةشُ 

ذلك  :(non-contrastive free variant) فًا ل ـر ا مرادِ ـــــبل يكون بدياًل حُ  األحاديَّ ع  ـــــاملقط ــرُ يِ ال يـغا
 ريًا أعمَّ ـــنظـ (والن  عُ ف  )كاملقطع الذي جتده يف هناية التفعيلة م     مبقطع ثنائيّ  ـوزن يـنــتهي ضربُـ  لكلِّ  أنَّ 

اخلالصة  37.(ن  ولُ عُ ف  )كاملقطع الذي جتده يف هناية التفعيلة م     مبقطـع أحــاديّ  ــوروًدا يـنـتهي ضربُ  ر  ـثـوأك
 .ري واألحادي  َي ها القصالقدمي تـقـتصر على مقطع   عر العريبِّ يف الشِّ  (contrast) رةغايـ  الـمُ  إذن هي أنَّ 

                                                 

، (Malek-Zaki N. Abdel)يف املصدر التايل: زكي عبد امللك  هامُ ـدت معالدِّ ت هذه الظاهرة ابلتفصيل وحُ ش  وقِ نُ 37 
 .160، 158ص  ،(Towards a New Theory of Arabic Prosody) يّ ــالعرب ة جديدة يف العروضــَـّ نظري حنو
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     الثانيالجزء  
 

ـــــــة  عام    تمارين    
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اتٌَـيمََـلَِـعَْـوتََةٌَـَأسْئِلََ  

َذَ ــــــــــهَ َلَ مَ تَ ــشَ ي َ  َطائَ لَ عَ َءاجلَزا َمَ تَ اخَ َةَ ـــــــــــيََّرَ ــعَ الش َ َنَّماذ جَ ـالَنَ مَ َةَ ـــــــــفَ ى َورَ ــــــــصَ العَ َنَ هانها
َ َةَ مَ د َ قَ تـَ مَ ـال ىَلَ عَ َقَ دَ ـــــــصَ ي ََهَ ـنََّــكَ ل ََمَ ـيدَ القَ َرَ ــــــــــعَ ىَالش َ لَ اَعَ ائمَ دَ َقَ دَ ــــــصَ ي ََيلَ لَ خَ ـالَوضَ ر َــــــــــعَ َنََّل 

َحَ رَ وشَ َجَ ماذَ نَّــالَعَ مَ ـاَيفَجَ ـنََّـعَ ـتَ اسَ َدَ ق َوَ ََرى.ـخَ َأَ ياهانَ حَ أ ََهَ ـنَ وَعَ ب َـــنَ ــَويَ ياهانَ حَ أ ََيثَ دَ حَ ـالَرَ ــــــــــعَ الش َ 

َِ اتَ د َر َفَ مَ  َ.رَ ادَ ـــــصمَ ـالَيفَقائمةَ َةَ دَ الوارَ َفاتَ لََّؤَ مَ ـلاَ

َأَ تَ سَ مَ ـالَقَ ــــــــم َ ـعَ ـت َمَ ـلاَةَ ـــــــــراسَ اَدَ هَ سَ رَ وادَ َرَ ــــــــك َ فَ مَ ـالَنَ ـعَ مَ مَ ـالَةَ راءَ قَ َةَ ــــــــــوعَ طَ قَ مَ َلََّكَ ََأ َرَ ـــــــــق َا ََ ،َن 
َالعَ ـتَ ــي َــن َبَ ـــل ََكَ مَ هَ ـفَ َنَ حَ ت َـامَ َمََّـثَ  َبَ ينَ عَ ـتَ سَ مَ َةَ ـيَّوضَ ر َـها َا تارَ ا َأ وَ َت   َ  ْ َأ اَ ه تاذَ َب  َنَ مَ َيـ ع ــي  ـــنـ ه َال س 

َ:الـتَّالـ ي ـةَ َاتَ يمَ لَ عَ ــتََّـوالَةَ ل َئَ سَ الَ 

َ.ةَ ـيََّــياَْ ـب َـالَوزَ م َر َـِلَهَ ـــــب َــت َــاكَ َمََّـث ََوفَ ر َـِحلَهَ ــــــب َــت َــواكَ َةَ وعَ طَ قَ مَ ل َل ََيََّرَ ظَ نََّـالَنَ زَ الوَ َدَ د َ حَ ََ-1

َةَ ـيََّرَ ظَ ـنََّـالَةَ مَ ظَ َْ ؟ََماَهيَالَ ةَ وعَ طَ قَ مَ ل َل ََيَ رَ ظَ ـنََّـالَنَ زَ الوَ َهَ ـلَ ــث  َـمَ ـيَيَ ذَ الََّيَ ـن  َـالفَ َظامَ ـن  َـالَوَ ـاَهَ مَ ََ-2
ت ازَ َت َرىَالَّخَ الَ  َ؟ظامَ ْ ََلََّكَ ََلَ ـث  َـمَ ـََُ ت َلََّاَةَ ــيََّرَ ظَ ـنََّـالَزانَ وَ ،َوماَهيَالَ ظامَ ـن  َـاَالذَ منهاَهَ َيـ ـم 

َكَ ةَ وعَ طَ قَ مَ ل َل ََيََّياسَ القَ َنَ زَ الوَ َدَ د َ حَ ََ-3 َ؟ي َ رَ ظَ ـالنََّهَ ـــــــلَ صَ أ ََنَ مَ َنَ زَ اَالوَ ذَ هَ َجَ ر َخَ تَ اسَ َفَ ـي َـ.َ

َ ــ.َبَ يفَإجيازَ َاإليقاعَ َة َرَ ظاهَ َحَ ر َشَ ا َ َ-4 َنَ زَ الوَ َنَ عَ َةَ وعَ املقطَ َ هَ ذَ يفَهَ َاإليقاعَ َأَ شَ ْ ََفَ ـي َـكَ ََي  
َ.ي َ ياسَ القَ َنَ زَ والوَ َي َ رَ ظَ ـنََّـال

خَ َةَ وعَ املقطَ َيلَ فاعَ ُ ََنَ مَ َدَ د َ حَ ََ-5 ََصَ ثَ الَ ـثََّـىَالوَ ـتَ سَ مَ ـالَيَ ـــــي َغَ ـت َـل ََعَ ضَ مَا َلَ ياعَ فَ ــتََّـالَكَ ل َُ ََفَ ـن  َـ.
َ َعاَ ـب َـــَُ  َ ـب ََنَ ازَ .َوَ فَ ـن َــصَ َل َ كَ ل ََةَ جَ ت َن َـمَ ـالَةَ دَ اعَ القَ َرَ ـكَ اذَ وَ َيَ ــــي َغَ ــتََّـالَواعَ َْ ل  َت َالََّنافَ صَ الَ َي 
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َالدَّقَ صَ َلَ .َهَ ةَ ـوعَ طَ قَ مَ ـيفَالَودَ رَ ة َالوَ ر َــــث َـكَ ََثَ ي َـحَ َنَ مَ َكَ يَ دَ ـل ََََ عَ مَ ـت َـاجَ  َكَ ـنَّــظَ َةَ ـَْـ ازَ وَ مَ ـَ 
َ؟كَ لَ مَ أ ََََ بَ ـــيََّــخَ وَ َكَ جاءَ ر ََََ بَ ذََّكَ ََمَ أَ 

َكَ ت َــــي َــب ََةَ ـــــوعَ املقطَ َياتَ ب َأ ََنَ مَ َرَ ـــــت َــخَ ا ََ-6 َنَ زَ الوَ َكادَ ََلَ .َهَ ي َ ياسَ القَ َهن َزَ وَ َيفَياتَ ــــي َغَ ــتََّـالَتَ ر َـــث َــا
َعَ ــــم نَ َفَ ـي َــكَ ،َفَ كَ ل َذَ كَ ََرَ ــــــمالَ َكانََ؟َإنَ ياتَ ــــي َغَ ـتََّـالَة َرَ ــــث َـَكَ ل ََرَ ـــــــآخَ َنَ ز َوَ ب ََطَ ــــــل َـت َـخَ ـي ََنَ أَ 

َ؟باسَ ـت َـلَ ال َ

َ؟ََ يَ ــب َــالَنَ عَ َ هَ دََّصَ َدَ ـي َــلَقَ و َـَلَ ل َمَ ـت َــحَ ـهَمَ وعَ ق َوَ َكانَ ََيَ ـــــي َغَ ُـ ََنَ مَ َلَ هَ ََ-7

َ ــبَ ََ-8 َي َ ـعَ وَ ــنََّـالَرَ ــــــناظَ ـتََّـلرىَلَ ُ ََلَ .َهَ ي َ ـعَ وَ ـنََّـالَرَ ناظَ ـتََّـلل ََةَ وعَ املقطَ َيلَ ـــــفاعَ ُ ََََ عَ ضَ خَ َفَ ـي َـكَ ََي  
ِلَ َهانَ أَ شَ  َرَ ناظَ تََّـالَاتَ ــــــجر َدَ َنَ مَ َةَ ـــــجَ ر َدَ َل َ كَ ل ََةَ ل َث َمَ أ ََنَ عَ َةَ ـوعَ ـــــيفَاملقطَ َثَ ــــــبَ اذا؟َاَ ـــ؟َملذَا
َ.ي َ ـــــعَ وَ ـنََّـال

َمَ دَ دَ عَ َرَ ـــــــت َـخَ اَ ََ-9 َةَ ـبَ ــــسَ علىََْ َقَ ـل  َـوعَ َةَ ـوعَ ـــــيفَاملقطَ َتَ د َرَ َوَ ت َالََّةَ ـقََّــت َـشَ مَ ـالَيلَ فاعَ ـتََّـالَنَ ا
َ.ي َ ــعَ وَ ـنََّـالَرَ ناظَ ـتََّـالَارَ دقَ ومَ َيَ ــــي َغَ ـتََّـالَصَ صائَ خَ َنَ مَ َفَ ر َعَ اَباََُـ ينَ عَ ـتَ سَ هاَمَ وعَ يَ ــشَ 

10-َ َسبقَنامَ ـعَ زَ َ َالوَ ـت َـسَ مَ ـالَدَ اعَ وَ ـقَ َنََّأ ََفيما َعَ َعَ ضَ خَ ُـ ََثَ الَ ـثََّـى َ ـلَ مَ ـيف َل  َوبَ لَ سَ ها
َاملقطَ دَّقَ صَ َلَ هَ َ.«د َرَ ــــــفَ ــتََّـال» َالزَّذَ هَ َةَ ـوعَ َ  َ ــب ََةَ ـيََّـب َـب َـسَ َةَ ـقَ ل َعَ َنَ مَ َلَ هَ َ.مَ ـــــعَ ا َي 
َ؟ي َ ــعَ وَ ـنََّــالَرَ ناظَ ـتََّـوال«َد َر َـــــفَ ــتََّـال»

َهَ ةَ ـوعَ طَ قَ مَ ـيفَالَبَ رَ ـــــضَ الَ َودَ ـــمَ ـوعَ َيضَ عارَ الَ َودَ مَ ـعَ َدَ د َ حَ َ-11 َودانَ ـــمَ ـالعَ َعَ ــــضَ خَ َلَ .
َوَ ي َ دَ دَ العَ َرَ ــــــناظَ تََّـالَأ َدَ ب َـمَ ـ َل َهَ ةَ ل َث َمَ الَ َبَ رَ ـــــضَ ب ََكَ ت َـــإجابَ َحَ ض َ ؟ َلَ ي َ َيَ ـــــي َغَ ـُـ ََنَ مَ َلَ .
َ؟ةَ ـوعَ يفَاملقطَ َهَ ـوعَ ق َوَ َيحَ ب َأ ََوَ ـل ََي َ دَ دَ العَ َرَ ـناظَ ـتََّـلَِ 
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َ ـــب ََةَ ـلقَ العَ َحوض َ ََ-12 َمَ َــ روبوضَ َةَ ـــــوعَ املقطَ َيضَ عارَ أ ََي  َمَ ةَ ــــــيغَ ص َ الَثَ ي َــحَ َنَ ها َل َــــص َ فَ ـ،

َ.كانَ اإلمَ َرَ دَ قَ َكَ تَ ـــإجابَ 

هو؟َ؟ةَ ـوعَ يفَاملقطَ َّيًَب َ ـجَ َايَ ــي َغَ ـُـ ََََ صادفَ َلَ هَ ََ-13 َكَ ـت َـــَإجابَ ل َص َ فَ ـ ه،َمَ ودَ ر َوَ َةَ لَّعَ َحَ ر َشَ ا ََمَا

َ.كانَ اإلمَ َرَ دَ قـ 

َها؟ودَ ر َوَ َةَ ـلََّـ،َوماَعَ يَ ـ؟َماَهَ ةَ اذَّشَ َياتَ ــــي َغَ ـُـ ََةَ ـوعَ يفَاملقطَ َلَ هَ ََ-14

َنَ ـأوَعَ َةَ يدَ صَ القَ َوعَ ضَ وَ ـمَ َنَ عَ َيَ ــــب َعَ ـتََّــاَيفَاليغَ ل َــب ََرا هَ ماََُ َةَ ـوعَ املقطَ َماتَ لَ كَ ََنَ مَ َدَ د َ حَ ََ-15

َ .َةَ ــيََّر َعَ الش َ َرَ وَ ـــــالصَ َنَ مَ َةَ ورَ صَ  َ هَ ذَ هَ َتارَ اخَ َيَ حَ َرَ ـاعَ لشََّاَأحرز هيَذَ الََّجاحَ نََّـىَالدَ مَ َبـ ـي  
َلَ ـن َـي َـعَ ب ََماتَ لَ الكَ  َهَ املعن ََةَ ـي َدَ أ َـت َـها َالوَ ـتَ سَ مَ ـالَياتَ ــــي َغَ ـُـ ََتَ دَ هََّمَ َلَ . َ َثَ الَ ـثََّـى َنَ ل 

َنَ زَ الوَ َزامَ ـــــت َـيَالَ ـعَ دَ تَ سَ ي ََلَ .َهَ يلَ ـصَ فَ ــتََّـلَِ َكَ ت َــإجابَ َحَ ر َـــشَ ؟َاَ ماتَ لَ الكَ َ هَ ذَ هَ َمَ دَ خَ تَ سَ َُ 
َ ــــق َاَ َ؟ةَ ورَ كَ ذَ ال ََماتَ لَ الكَ َكانَ ىَمَ رَ خَ أ ََماتَ لَ كَ ََعَ ـوضَ ُ ََأنَ َي َ ياسَ القَ  َةَ ورَ الذكَ َماتَ لَ لكَ ل ََحَ ت 

َ ــــ،َوبَ ي َ ياسَ القَ َنَ ز َوَ ل َل ََمةَ لئَ مَ ـالَدائلَ ب َـالَ َضَ ـعَ ـبَ  َحَ ـب َرَ َنَ هاَمَ ناعَ طَ علىَاصَ َبَ ََّرَ ــت َــماَيَ َي  

َ.وبَ ــــــَاملطلَ ن َــــــاملعَةَ ــي َدَ يفَت َ َةَ ارَ سَ أوَخَ 

َرَ دَ ـقَ َكَ ـت َــإجابَ َلَ ص َ فَ ََ؟ةَ يدَ صَ القَ َضَ رَ ـــــــغَ ـاَلَ مَ لئَ مَ َرَ ـــاعَ الشَََّ هَ تارَ يَاخَ ذَ الََّنَ ز َوَ ـرىَالَ ُ ََلَ هَ َ-16

َ؟ََملاذا؟رَ ــــــاعَ الشَََّقامَ مَ َََ مَ ــقَ َوَ ـ هَلَ تارَ َتَ َرَ ــــــآخَ َنَ ز َوَ َنَ مَ َلَ .َهَ كانَ اإلمَ 

َ ـت َـــي َــب ََوَ اَأَ ت َــيَ ـــب ََةَ ـوعَ طَ ـقَ ـمَ ـإىلَالَفَ ضَ أَ ََ-17 َ.ةَ ــي َـــــوالقافَ َنَ ز َوَ لَ َِ َماَ زَ ــــــت َــلَ مَ َي 
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 مُـعَـلَّــقَـةِ امْرِئِ الْـقَـيْسِ مِنْ 
َ

َ مَ وَ َيب َبَ ىَحَ َركَ ذَ َنَ مَ َكَ بَ ـَاَن َفَ ـقَ َ-1 َلَ ن 

َبَ وف َــق َوَ َ-2 َ ا  َ َ َــا َيََ َب  ــَييَـَطَ مَ َل  َمَ ه ـ

نَيَ-3 َـشَ َوا  ََ فائ  َ ـــــَ ه ََة َب  ةَ ــــم  اقـ  َر 

َفاضَ ف ََ-4 َ ـالعَ َوعَ ـمَ دَ َت  َمَ َي  ََ ّن  َةَ ـاب َبَ

َرَ أ ََرَ ــحَ البَ َج َوَ مَ ـكَ َلَ يَ ل َوَ َ-5 َُ خ  َ دَ َ َول 

َبَ طَيــمَ ـت ََامَيـل ََهَ ـل ََت َـــل َقَ ـف ََ-6 َهَ ـب َل ـَـص َى

َّيَُأ ََأ الَ-7 يَا َلَ جَ ـان ََأ الَيلَ وَ ــالطَيَلَ يَ ـَالل

َ يَ ـَف ََ-8 َ َلَ ــــي َـَل ََنَ مَ َاَل  َهَ ـومَ ـــجَ ـن ََنَيك 

َااتَ نكَ يفَوَ َرَ ــي ـَـيَوالطَيدَ ت َـــَـغَ أ ََدَ ق َوَ َ-9

كَ َ-10 فَ ــم  َم  َمَ ـــّر  بَ ـَـّر  َمَ ـــق  َــــل  ب ر   اعَ ــمَ د 

 َ

َ ـىَب َوَ ـاللَّ َط قَ س َبَ  َلَ مَ وَ ـف حَ َولَ خَ الَيَي 

َأ ََل  َـه ـََت َال َََ:ونَ ـول َقَ ـي َ َلَ مَيـجَ ـت َ ،َوَ س 

َ رَ َدَ نَ ـَََ َلَ ه ـَف َ َارَ دَ َس  َ؟لَ وَيـعَ مَ َنَ مَ َس 

َ ََ َـحَ َرَ حَ ـَالَّيَل  َمَ حَ مَ َيَ ـعَ مَ دَ َلَيَب َّتي َل 

َيـــََ  َت َــب َـَي َـَل َََومَ ــمَ ـه ـَاَلََاع َوَ ـــأ ن َب َََل  َل 

َدَ رَ وأَ  َازَ ــــجـََ أ ََف  َ ب َََءَ ونَ َا َ ــــك  َ:ك 

َبَ  َ َحَ بَ ـَص  َلَ ـث َـَمَ أ َب ََكَ ـَّ َمَ َباحَ ــ ،َوماَاال 

َّ بَ  َبَ ــشَ َلَ تَ ــَـالفَ َارَ ــــغ مَ َك  ت  ب َيَ ـَدي َلَ ـذ 

َ يَ هَ َدَ ــــابَ وَ الَ َدَ يَ ــَـق ََدَ ر َــجَ نَ مَ ـَبَ  َك 

َ َودَ مَ ل َجَ كَ  ََهَ طَيحَ َرَ ص   َ لَ َنَ مَ َلَ يَ الس ي

 الشـــــرح

َُ تَ ـَّ َى:َمَ وَ ـاللَّ َط قَ َُ َ-1 َّ ا ََوَ ىَأَ وَ ـت ـََماَال ََوَ ىَهَ وَ ـ ،َوالل َدَ ت َاُ   َ ـلاكن ََامنَ َُ ل:َاَ مَ وَ ولَوحَ خَ .َالَيلَ م َرَيـالَنَ مَ َقي .ََي 

َق َوَ ـت َسَ ي َ ََ الشَيَف  َ مَ َاكنَ َيب َبَ رىَحَ كَ ذَ َنَ مَ َيَ ـكَ بَ ـَي َـَل ََهَ يَ ـَب ـَََاحَ َرَ ـا َلَ م َرَيـالَنَ مَ َوَ ـت َـَل َمَ َدادَ تَ امَ َةَ ـاي َيفَنَ َهَ ـل َن 

َ ـب َ َ ـعَ ضَ وَ ـمَ َي  َل.مَ وَ ـوحَ َولَ خَ امَالَيهَ َي 

َ َولَ قَ ـي ََ-2 َــَ  مَ غَ ل َب ََدَ َوق َب  َوَا مَ فَ ـق َوَ ـَف َاكن  ََال َمَ ـطاايهَ وَا َ ل ََحَ مَ سَ ََ َ: َل  َ ّيَ َنَ أ ََبَ س  وت َكَ سَ فَ ـَن ََل  َ ــــلصَيب ََلَ ـــمَيجَ ـ َ، َ.ب 

َ ــــََ َ-3 َدَ ةَ ـاق َرَ ــــه مَ َة َب  َرَ ةَ ـوب َكَ سَ مَ َةَ ــــعَ مَ : . َ َارَ دَ َس  َأَ س  ََ َرَ ـــــث َ: َوان َقدَ عَ حَ ــمَ ـفا َالـم  َ لَ ــــى. َي َوي َما َنَ كَ مَ ـ:

َ َ.هَ ـــــي َل َـَََ َاكءَ تَّ اال 
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َوَ :َالشَيةَ ـباب َالصَيََ-4 ََ َ:َأَ رَ ـحَ ـَّيـََ.َاَلامَ يَ ــَـواله َق  لَ رَ دَ َالصَيل  َي.َال حم  َـيَ السَيَةَ ـال َ:َح   .ف 

ولَ َ-5 لَ »َ:دَ رَ ـفَ مَ ـ)الَالُسد  د  َ(:َالَ «ُ  َنا:ََظَ هَ َودَ  ،َوالقص َتارَ ُ   َ.لَ يَ الليََمَ ل 

َدَ رَ .ََأَ ُ َرَ ـه ـَ:َظَ يَ ــعَ البَ َب َل ََ ََ-6 ََ عَ ـب َـَت َ:َأَ ف  َ وَ ـهَ َ:نءَ .َهَ ـت َرَ ــخَيؤَ ـ:َمَ يَ ــعَ ـالب ََزَ ـجَ ـ.َ َ ــى.َالك  َي َالبَ َ.رَ دَ :َالصيَك  َت 

َ َيَ ــعَ ـب َـَب ََهَ ـل َق َيفَثَ َلَ ــــي ـََالليََهَ ـبَّ شَ ي َ ََ ََمَ ثـ جَ َمَ ض  ََ َالشَيل  َمَيـث ََُ َرَ دَ ص َب ََهَ ـي َـَل َـَََ َطَيحَ َوَُ َر َه ظَ ب ََهَ ـق َوَ ـف ََدَ دَيمَ ـت َـَف ََرَ ــــا

 .هَ ـت َرَ ـخَيؤَ ـمَ ـب ََهَ ـي َـَل َىََ َوَ ـهَ 

لَ َ-7 ثـ  .َأ م  ف  ن ك ش  :َا  ل  ج  نـ  لَ ا  َ.:َأ ف ض 

َالف ـتَ َ-8 غار  َالف ـتَ ـم  ك ـم  ح  :َم  .َي َـل   ُ يد  د  َش  :َـل  ـق ول  يَ َاب َـع ـج  ـ  َل ن  َم  َـل   و  ح  ـ  َن م  ق دي تـ  ـ  َالَي يل  و  َط  َكَ ََّأكَ  ،َلصَّباحَ ال 
َشَ  ك  وم  ج  ـ  َن َل  ني ك ة  ر  َالـح  َ ن  َ ـز  َدَيَاج  يَوَ ق ََبالَ حَ ـَب ََت  ىلَجَ َلَ ـت ـََالفَ َةَ ـمَ ـكَ حَ ـمَ َةَ ـي َل.ــــب َذَ ـي ََلَ بَ ـَا 

أَ دَ ت َـَغَ أَ َ-9 دَ ار َــك َ ب َمَ َجَ رَ ـخَ يَ: ـر  ف  َ)الـم  ك نات  و  ةَ »َ:َ. ـَّـ  ك  أَ «و  َشَ ََ (َ: ق َدَ ر َجَ نَ مَ ـَاَلَ.اش  الوَ دَ ابَ وَ الَ َ.رَ عَ الشَيَيَ صَ َ: َحَ َ: َوش 

َ يَ .َاله ة َرَ ـافَ ـالَّيَ نَيَولَ قَ ـ.َي َمَ خَ :َالضَيك  َحَ وَ َوَ دَ بَ ـَت ََأ نَ َةَ ـََ الُّسَ َنَ مَ َغَ ـل َبَ ـَي َََُ ادَ وَ ـجَ َا  هاَوَ دَ ـََ َيفَراءَ حَ الصَيَوش 

َـَلقَ ب ََةَ دَ ـييَـَق َمَ  ل ََياس  َ.هَ ـي ـََا 

نَيَولَ قَ ـي ََ-10 قَ َُ َّر َـــوف ََُ َّر َـــيفَكَ ََُ ادَ وَ ـجَ َا  دَ َهَ ـبالَ وا  َي َََُ برَ وا  ذاَحَ َرَ خَ ــالصَيَيدَ لمَ جَ َهَ بَ ش   َتَ ـطَيـا  َنَ مَ َولَ يَ اَالس ُ

َ.قَ ـشاهَ َّوَ ـل َـََ 

 سُلْـمَى أَبِي     ْبنِ   مِنْ ُمـعَـلَّــقَِة زُهَــيْرِ
َ

ََاب َـــهَ َنَ ــمَ وَ َ-1 َي َــَـمَ ـَاَلَباب َأ ُ   َهَ ـَّ َـَل َـََّ ـََنااي

َف ََكَ ـي ََنَ مَ وَ َ-2 َهَ ـل َـضَ فَ ب ََلَ خَ ب َـَي َـَف ََلَ ـــضَ ذا

َ ـغَ ـي ََنَ مَ وَ َ-3 ب ََب َت  س  ح  ََ وَ دَ َ ََيـ  َ َهَ ـيق َدَ ا

ََعَ ـانَ ـــصي ََمَ ـل ََنَ ــمَ وَ َ-4 َة َيَ ــــث َـَكَ َورَ ـــأ مَ يف

َرَ ـعَ مَ ـالَلَ عَ جَ ـي ََنَ مَ وَ  -5 َهَ ضَ رَ ََ َونَ دَ َنَ مَ َوف 

َرَ ــعَ مَ ـالَلَ عَ جَ ـي ََنَ مَ وَ َ-6 َ ـــيفَغ ََوف  َهَ ـلَ هَ أ ََي 

ََ

َأ ََامَ رَ َوَ ل َوَ  َ ــسَ ب ََامءَ السَيَباب َُ   َّلي

َ ََ َمَ مَ ذَ ي َوَ َهَ ـَّ َـَََ َنَ ـغَ ـت َسَ ي ََهَ ـمَ وَ ـَق َل 

َمَ رَيـكَ َُ َال ََهَ ـسَ فَ ـَن ََمَ ّر َـــكَ َُ َال ََنَ ــمَ وَ 

َيي َ َض  َــــَ نَأ َب ََس  َمَ س َن َمَ ـَب ََأ َـوطَ ي َوَ َياب 

َمَ ـت َشَ ي ََمَ ـتَ الشَيَقَ ـتيَـَي ََال ََنَ مَ  ،َوَ ُ َرَ ـفَ ـي َ

َمَ دَ ــــَّ َـَي َوَ َهَ ـي ــََـل ََ ََامَ ذَ ََُ دَ ـــمَ ـحَ َنَ كَ ُ َ
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َت َه مَ وَ َ-7 َةَ ـيق َـَلَ خَ َنَ مَ َئَ ر َــامَ َدَ نَ ـــَـََ َنَ ــكَ ام

َـــفَ ـال ََسانَ ل َََ-8 َن َََّت  َــــص  َن َوَ َف  َــــص  ََُ ادَ ؤَ ـــف ََف 

نَ وَ  َىََ َفَ خَ ـهاَت َخال ََا  َـَالَّيَل  َ عَ ـت ََاس  َّل 

الَيَق َـب َـَي ََمَ ــل َف َ َمَ الَيَوَمَ ــحَ الليََةَ ورَ ــَ ََا 

َ
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َ.َأَ هَ ـي َش َ:ََخَ رَ مَ الَ َهاب ََ-1 دَ َبابَ ُ   ف ر  َ.َأَ ق َرَ طَ «(:َبَ ب ََُ »َ:)الـم  َ نااي:َمَ مَ ـَاَلَباب َُ   َ.َأَ ت َوَ ـمَ ـالَسال  َب َباُ  

ل َعَ َُ وَ َهَ ـب َـَل ـََ:َطَ ءَ يَ ـالشَيَهيا.َرامَ راقَ :َمَ امءَ السَي َ.هَ ـــــيَ ىَا 

َي.َي َةَ ـَّ ـََداهَ مَ ـوالَجاراةَ مَ ـ:َالةَ ـعَ ـصان َمَ ـالَ-4 :َي َض  َلَ ب ََغَ ــــضَ مَ ـس  َض  َهَ جَ وَ ب ََغَ ضَ مَ ـالَلََلَُدَ ـناَي َهَ َلَ عَ ـ ،َوالفَ اس 
َي ََ:أ َوطَ ي َ.ََاّمَ  مَ ن َمَ ـَ.َاَلداس   .رَ ـ:َاحلافَ س 

فـ َ-5 َي َــو  ء  َالَّشي  ف َــف ــر  ؛َوو   ُ :ََزاد   ُ ف ـــر  ـ  َي ض  ـر  َالع  :َََانـــر   ُ ـي ب َــَ ر  َالع  ن  َم  َ.ه 

ـَـَالـخَ َ-7 ج  :َالسي ة  َالل ـيقـ  ـة  ـيع  ب  َالطي ة  ،َأ ي  َيـي ق  لـ  خ  َيـ  .ِت  ن سان  اَاال  هي  ََ لـ 

ـَقةِ عَـمْرِو  بمِ  ِن  كُـلْــثُومنْ  مُـعَـلَـّ

َ

َهَ أ ََ-1 َف َدَ ــــَّ ـََب ، َ َانـَي َـَل ََ ََلَ ــــجَ ـعَ ـَت َل 

اَ-2 أ نــي َاضَ ـــيـَب ََاايت َرَيـالَدَ ورَ ــــن ََب 
َ ن َوَ َ-3 نَ ب َش  َا  َالاءَ دَ رَ وَ َ ، َ ،اوَ ـفَ ََ َن ،

َمَ َ-4 َق ََلَ ـقَ ـَّ ـَََن َّت  ىل َحان ،رَ َمَ وَ ـــا 

َ مَ َ-5 َحَ َرَيـــب ـََاَلَنل  َـــَضّتي َا ،نيَــَـََ َاق 

َب ََ-6 ذا َرَ ل ََامَ ـــطفَ ال ََغَ ــــل َا  َ ،يعَ ــَـضَ نا

 ا ،هيَ ـل ََ َََىحَ ــضَ أ َََنَ مَ وَ ََايَ ـَن َالَََُنال َََ-7

َ

َن َرَ ــظَ ن َأ َوَ َ َان ََيــَـقَ ـَالي ََكَ رَ ـبَّ ـــَـخَ ـَن

َـن َوَ  َاين َوَ رَ َدَ ق ََارَ ـمَ ـحَ َنَيـهَ رَ دَ ص 

َرَ دَ كَ َنرَ ـــ َيغ ََب َرَ ـشَ ي َوَ  َاين َطَ وَ ا
َون َــكَ ُ َ َيف َوا ّ قاء  َطَ ل َالل َاين َــحَ ها

َان َيَفَ َُ َُ َؤَ ــل َمَ ـن ََرَ ـــحَ ـب ـََال ََاكَ ذَ كَ 

َاين َدَ ُاجَ َرَ ابَ بَ ـــَـجَ ـَال ََهَ ـل ََرَُــــخَ ـت َ

َطَ ـب َـَن َوَ  َطَ ـب َـَن ََيَ حَ َش   اين َرَ قادَ َش 

َ
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 الشـــــرح

ََ الشَيَب َاطَ :َيَ دَ نَ ـَبَهَ أَ ََ-1 َ.نال َه مَ ن:َأَ رَ ـظَ .َأ ن َدَ نَ ـَهَ َنَ وَب َرَ ـمَ ـََ َرَ ـا

ذاَأ قَ  َ-2 :َا  ق ول  ـ  .َي ـه  ـع  ج  :َأ ر  َالاكن  َ ن  َ ء  َالَّشي  ر  د  َي ص  ر  د   َ .َأ   ُ ض   :َأ ح  ىلَالاكن  َا  ء  َالَّشي  د  َي ور  د  ر  ـل ناََلَـب َأ و 

غ ىَاكن َ َالو  ـة  ذاَان َضاءَ يَ ـَناَب َاايت َرَ َت َُاح  َ ؛َفا  ََ ف َص  َوَ ـت َارَ َدَ  ،َق َراءَ مَ ـناَحَ راايت ََت َىَاكن َغ َالوَ َةَ ُاحَ َنَ َّاَ َنَ مَ َت 

َ.داءَ َ َالَ َماءَ دَ 

َمَ رَ دَ الكَ ََ-3 ة  ر  ؛َوالك د  ة  ر  َالك د  ـع  ـم  َوَ ـحَ ـالَنَ :َج  َماََ ََأ وَ َهَ ـيَّ َطَ َض  َ.ُ َوَ حَ ـن َوَ َب َل َحَ طَ َنَ مَ ََُ ل 

نََلَق َولَ ـقَ ـي َََ-4 ر  ذاَأ غـ  يَـَكَ َمَ وَ ـ:َا  َواكن َاكَ َمَ ـه ـَاَل َـَّ  َ َ.يَ حَ لطَيناَاكَ واَل َلـري

َ

ـَقةِ طَرَ  ـَعــــبْدِ َفــةَ   بِن  المِنْ  مُـعَـلَـّ

 

َدَ ــــمَ ـه ـَث ََةَ ــــق َرَ ـب َـَب ََللَ ـــطَ أ ََةَ ـل َوَ ـــخَ ـل َََ-1

َبَ وف َـــق َوَ ََ-2 َ ا  َ َ َـــا َيََ َب  َمَ ـه ـَييَـَطَ مَ َل 

َوَ ََ-3 َـفَ ـَّ ـََىَي َوَ حَ أ ََّيَ ـحَ ـَاليف  َنَ شادَ َدَ رَ مَ ـالَض 

َ ََهَ ــــجَ وَ وَ ََ-4 َمَ ــالشَيَنَيك  َــــق َـل َأ ََس  َاــــهاءَ دَ رَ َت 

نَيكَ رَ ـمَ ـعَ ـل َََ-5 َـــالفَ َأ َـطَ ـخَ  ،َماَأَ ت َوَ ـمَ ـالَ!َا  َ ،ّت 

ذَ ََ-6 َا  َهَ ـــــامَ م َز َـب ََََُ ادَ ــــق َََامَ وَ ــــي َََاءَ ـــشَ َا

َف َََ-7 َ ،اكَ ـمالَ َيَـّمَ ـــــََ ََنَ ــــاب َوَ ََرانأ َََامل 

ََ رَ دَ اَأَ  ،َومَ ومَ ـــل َـي َََ-8 َـــــومَ ل َـي ََلمَ ـــــيَ َ ،ن 

َرَ ـــيَالقَ وَ ذَ َمَ ـل ــَـظَ وَ ََ-9 َةَ ــــاضَ ضَ مَ َدَُـــشَ َأَ ب 

نَ ف َََ-10 َـي َـَعَ ـَان َف ََتَُــــمَ َا  َأَ َبَ ن  َأَ ام َ ،هَ ـل َـــــهَ ن

َ يَالوَ ـباقَ كَ َوحَ ل َت ََ َدَ ـي ـََاَلَرَ ـــيفَظاهَ َش 

َال َونَ ـول َــقَ ـي َ َ َأ ََل  َــــه ـََت َ: َ ـــجَ ـت َوَ َس  َّلي

َ َرَ ـــاهَ ظَ مَ  َدَ ـــــجَ رَ ــب َزَ وَ َؤَ ـل َؤَ ـل ََيَ ــطَ س 

َن َهَ يَ ـــَـل ََ َ َدَ دَيـــخَ ـت َـَي َََمَ ـل َََنَ وَ ـــالليََيَُـقَ ـ ،

َرَ ـــمَ ـالَلَ وَ ــلّطَ اكَ ــل َ َُ يَ ــَـَّ َـَثَ َوَ خ  َدَ ــــي َـَل َب ََا

َدَ ق َـَّ َـَي ََةَ ـييَـــَـََّ مَ ـَاَلَلَ ــب ـََيفَحَ َكَ ـي ََنَ مَ وَ 

َــــمَ  َــــََ َأ َــــَّ َـَي ََهَ ـَّ ـَـمَ َنَ دَ َأَ ّت  َدَ عَ ـب َـَي ََوَ ّن 

َمَ امَال َكَ  َرَ ــق ََّيَ ـحَ ـَيفَالن  َدَ ـب ـَـعَ مَ َنَ ب ََط 

َ ََ ساَلَع َق َوَ َنَ مَ َءَ رَ ـمَ ـَالل  يَـَه مَ ـَاَلَامَ ـح  َدَ ـَّ

ََيَيـل َيََ َـقَّ شَ وَ 
َدَ ـب َـَعَ ـَمَ َةَ ـَّ ـََايَاب ََبَ يَ ـَجَ ـَال 
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َـيـَل َـَعَ ـَجَ ـََت َال َوَ ََ-11 َي َـَل ََئَ ر َمَ َاكَ ن  َهَ ـمَُـــــهَ َس 

َهَ ــن َــــــــير َـقَ َرَ ــــــــصَ ـب َأ َوَ َلَ أَ سَ ََُ ل ََء َرَ ـــــــمَ ـالَنَ ـعَ َ-12

َـغَ ـَي َال َيَوَ ـّمَ ـه ـَكَ  َن َـــَـَغ َن  َيدَ ه شَ مَ َوَ ائ 

َدَ ـتَ ــــــــقَ ـمَ ََنَ ارَ ـــــــقَ مَ ـلَِ ََينَ رَ ـــــــــقَ ـالَ ََإنََّفَ 

 الشـــــرح

َََ:ةَ ـل َوَ خَ ََ-1 اكن  :َم  ة  قـ  ب ـر  ََك  ب.َالـ  يَل   َق ب  ن  أ ة َم  ر  م  َاحلَ غ ـل يظَ ا  يه  َف  ت  ط  لـ  ـتـ  يَ  ،َاخ  َوالّط  ل  م  لـري َب  َ.جارة 

َي َالبَ َدَ رَ وَ ََ-2 يَـعَ ـيفَمَ َهَ سَ فَ ـَن ََت  َي ـََالق ََئَ امر ََةَ قَ ـل َ.س 

َ ـت ََة َرَ ـمَ ـحَ َهَ ـي َـَت َـَفَ ى:ََيفَشَ وَ ـحَ أَ ََ-3 ىلَالسََُب َض  َ.ةَ ـي َـَب ـََالظَيَدَ ـل َ:َوَ نَ ادَ .َالشَيراكَ الَ َرَ ـمَ ـ:َث َدَ رَ ـمَ ـ.َالة َرَ ـمَ ا 

يـََ:َاَلداءَ ّر َـالََ-4 َمَ الشَيَاءَ يَ هناَضَ َودَ ص َقَ مَ ـ ،َوالب َوَ ـث َ.نَ ضَيـغ ـت َـَي ََمَ ـل ََيَ :َأَ دَ دَيـخَ ـت َـَي ََمَ ـ.َل َس 

َـالفَ َأ َـطَ خَ اَأَ :َمَ 6 ،5َ خَ َةَ دَي:َمَ ّت  َـالفَ َطاءَ ا  َُ ـي َـََّ ـََ.َثَ لَ ـبَ ـــَـحَ ـَ:َاَللَ وَ ـ.َالّطَ ّت  َُ رَ ــ:َطَ ا نَيَولَ ـقَ ـ.َي َفا الََت َوَ ـمَ ـالَمَ ـه ـََُ َا 

ن ََيبَ صَ ـَي ََأ نَ َدَيـب َ نَ َسانَ اال  ذاَنَ َءَ رَ ـمَ ـ.َوالنَ م َزَيـالَنَ مَ َة َرَ ـت َـَف ََاةَ يَ ـَحَ ـَاَلَت َدَيـت ـََامَ َوا  اَين َحَ َت َوَ ـمَ ـالَهامَ َُ َنَ اَمَ ا 

يَلَياكَ  َ رَ أ ََةَ ـاب َالعَ ل ََخ  َُ رَ ـوطَ َنانَ ها َف َب َاكَ رَيـالَدَ ـي َـَب ََفا ل َرَ ـمَ أ ََنَيأ ََنَُـظَ ـت ََيَ ـه ـَ: َا  َوالَت َها َبَ اكَ رَيـلاَيَأ نَيرَ دَ ـهيا

َمَ  .َشاءَ هاَكامَي َـَه ـَّجَ وَ ـهاَي َي َصَ َلَمَ َرَ ـطَ يَ س   اد  َأ ر  ـّت  َم 

َـيَ :ََالسَيسامَ حَ ـَاَلََ-9 َ.دَ ـَّ ـَـاله َيدَ دَ ـحَ َنَ مَ َوعَ بَ ـَطَ مَ ـَاَل:َدَ ـَّيَـَه ـَمَ لـَ.ََاف 

َ ـب َـَعَ ـَمَ َةَ ـَّ َـــَـب َاَ ََ-10 َََ.يهَ ــخَ أ ََةَ ـَّ ـََاب ََد:ََه 

غ ــَ-11 َيـ  َغ َـال  ه ــــن َـــَـــن  ش  م  َو  قَ ائ  ـ  َي ي:َال  ه ــــــــد  َي ش  َوال  ب  ـــر  ـيَيفَالـح  قام  َم  ه ــــوم  ش  َم  يَيفَاد  جَ د  َـالَ لـم  َس 

.ـــومَ ص َـوالـخَ  َات 

 نِ شَدَّادب   ةَرــتَــنْــعَـمِنْ ُمــعَــلَّــقَـةِ 

 

1-َ مَ رَ ـت ــََـمَ َنَ مَ َراءَ عَ الشََُرَ ادَ غ ََلَ هَ َ َ؟دي
2-َ َدَ ـي ََ يَت ََواءَ ـــجَ ـل َب ََةَ ـل َبَ ـَََ َارَ ا َ!يـمَ ك 

َ؟مَ هَ وَ ُـ ََدَ ــــعَ ـب ََارَ الَيَت َف َرَ ـََ َلَ هَ َأ مَ َ

ََ ـمَ ـََ وَ  َُ وَ َةَ ـل َبَ ـَََ َارَ اَدَ باحَ يَ َ!يـمَ ل َا
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3-َ ََ ــــث َأَ َ َ َيــــن  ََ َبَ ل  َ يــــف ََتَ ـــمَ ـل َـام ن َا  َن 

ذاَظَ ف َََ-4 نَيف ََت َــــمَ ـلَ ا  َُ ـب ََيَ ـمَ ــــل َـظَ َا  َلَ ا

َهَ ََ-5 َ مَ َةَ ـَّ ـَـاَاب َـي ََلَ يَ ــخَ ـَال ََتَ أ ل ََُ َلي َال 

6-َ َ ـــخَ ـي ََ َن ََـَّأَةَ ــــيعَ ق َوَ ـال ََدَ ه شَ َنَ مَ َكَ ب 
7-َ مَيَ ـ  َال َي َأ َرَ َـال َأَ وَ ـق َـت  َمَ ـه ـَعَ ـَمَ ـَجَ َلَ ـب َـَقَ م 

8-َ ونَ دَ ـي ََ َوَ َّ َـَََ ََ  ر  ، َ َاحَ ــــمَ الّر َـــتـ  اك  َني

َزَ مَ َ-9 َـل َا َ وَ َة َرَيـــغَ ـب ََمَ هيَ ــــم َرَ أ ََت  َهَ ـــج 

10-َ َمَ وَ ازَ ف ََ َبَ ن َــَـق َـَال ََع َــــق َوَ َنَ ــري َان ـهَ ـب َـَل َا

ََةَ رَ اوَ حَ مَ ـاَال َيَمَ رَ دَ ـي ََنَ اكَ َوَ ل ََ-11 َت َاش   َك 

َـــق َـخال َمَ َلَ ــــه َُ  َل َِت  ذا َمَ ـل َــــظَ أ ََمَ ـَا 

َمَ رَ ــــ َم َمَ ق َــــل َالعَ َمَ عَ ــــطَ ـكَ َهَ ـتَ ـــَـذاق َ ،

نَ  َل َب ََةَ ـل َــــاهَ جَ َتَ ــــَّ َـَكَ َا  َيـمَ ـــل َعَ ـت ََمَ ام

َغَ أَ  َ ــــغَ مَ ـال ََدَ ــن َـعَ َُفَــََ أَ ىَوَ ـغ َوَ َال َش  َن 
َرَ رَ ـــكَ َونَ رَ ـذامَ ـت َـَي َ مَ ذَ ـــمَ َرَ ـيَ ـــَـغ ََت  َمي

َ ـــب ََطانَ شَ أَ  ََئ  َالَ ـــــب ـَََل َيف  َمَ ــهَ دَ ان 

َحَ ـانَ ـــــب ـََول َ َــــه  َبَ ـب َرَ ــسَ ََ َّتي مَ ــــالـل  َدي

َياكَ ـــشَ وَ  ل  َمَ حَ ـــمَ ـحَ ـوت ََة َرَ ـبَ ـــَـعَ ـَب َََا 

َـال ََمَ ـلَ ــــََ َوَ ــل ََنَ اكَ ـــل َوَ  َّ ـمَ َمَ َك  َيـمَ ــــك 

 الشـــــرح

:َالوضَ َ-1 م  دي ر  تـ  َــــالـم  َ ع  َمَ يَاّلي ع  قـ  ر  ـيَنَ يـ  .َي َــــالث ب  َرَ عَ الّش ََنَ مَ َعَ ــــق َرَ ـاَي َعَ ضَ وَ ـناَمَ ل ََاءَ رَ ــــعَ الشََُكَ رَ ـت ََلَ :َهَ ولَ قَ ـو 

َـحَ  َرَيــعَ ـت ـَََن َّتي َوال ََةَ ايدَ ّزَ ـالَلَ مَ ــــت َحَ ـَالَت ََةَ ــــي َـَل َبَ َةَ ـوق َرَ ـــطَ مَ َةَ ــمَ ـيدَ ق ََهالَ كَ ََرَ عَ ـــالّش ََُنَ ادَ ـي ـََ؟َمَ هَ ـل ََض 

يَـَت َ َ.يدَ دَ ــــجَ ـل ََعَ س َت

َ.عَ ــــضَ وَ :ََمَ اءَ وَ ـــالَ ََ-2

َ.ة َرَ ـعاشَ مَ ـوالَةَ ـطَ ـخال َمَ ـ:ََالةَ ـق َـخال َمَ ـالََ-3

4-ََ َُ َ.لَ ظَ ـَّ َـَحَ ـَ:َاَلمَ ـق َـل َ.َالعَ يهَ ر َ:َكَ لَ ب

َ.لَ ـي َـَخَ ـَاَلَُانَ رَ ـف ََيدَ ر َـ:َيَ لَ ـي َـَخَ ـَاَلََ-5
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َغَ .َأَ ةَ ـعَ ـق َوَ ـمَ ـ:َالةَ ـيعَ ـَقَ الوَ َ-6 َ حَ :َأَ ش  َودَ ص َـقَ ـمَ ـ؛َوالةَ ـي َـَََّ :َالغ َمَ ـَّ َـَغَ مَ ـَ.َاَلعَ ـَّ َـَت َـَمَ أَ :َُفَــََ .َأَ ب َرَ ـــحَ ـى:َالغ َ.َالوَ ض 

ََ الشَيَولَ قَ ـ.َي َةَ ـي َـََّ ـََالغ ََسامَ تَ ـَاقَ َوَ ـهَ  يََرَ طَ يفَالشَيَرَ ــــا َـالث يَان  ن َرَ ـحَ ـيفَالَكَ شارَ ي ََهَ ـَا  يَـَكَ ـَل ََب  َنَ أ ََنَ ـََ َعَ ــفيَرَ ـت َـَي ََهَ ـَّ

َ.ةَ ـي َـََّ ـََالغ ََنَ اَمَ ظَ ـحَ َنالَ ـَي َ

َاََ َضَ ـعَ ـب ََمَ ـه ضَ عَ ـَب ََُضَـحَ ـي ََيَ :َأَ ونَ رَ ـذامَ ـت َـَي َََ-7 َ.ومَ مَ ذَ :َمَ مَ ـمَيذَ ـ.َمَ تالَ َالقَ ل 

نَ شَ »َ:َدَ رَ ـفَ ـمَ ـ)الَطانَ شَ الَ ََ-8 :َالفَ رَ دَ :َالصَياللَّبانَ .َرَ ـئ َبَ لَاَلَ ـب َـَحَ «(:َط  ــم  ه  َرَ ـ.َال د  َ.دَ وَ َُ الَ َس 

:َب َََ-9 ة  َالغ ـري َرَ ــالفَ َةَ ـه ـَب ـَـيفَجَ َياض  َ .ََ َس  َت َـَكَ :َاَ لَ ـب َّس  َ.س 

:َمَ وَ زَ ا ََ-10 مَ ة َرَ ـبَ ـــَـ.َالعَ الَ ري ََ مَ ـحَ ـمَ ـحَ ـ.َالتيَةَ ـعَ ـ:َالي َ.يلَ ه الصيََونَ دَ َعَ ـّطَ ـق َـت َـَمَ َتَ وَ ـ:َ

 مِنْ شِــعْرِ  َلـبِـيد

َ

1-َ َي ََُـ م نَََّ َأ ن  ت اي  َّـ  َأَ ـَعَ ـَابـ  اميش  َب وه 

2-َ َأ ب وك امَ وت  م  ـ  َي َأ ن  ا م  و  ـ  َي َحان  ن  َف ا 

ََءَ رَ ـمَ ـال ََوَ ـَهَ وال َق َوَ ََ-3 َهَ ـيفَ ـَلَ َحَ ال ََياّلي

ََ

َ ن  َم  الي َا  َأ ن ل  ه  ؟َةَ ـيعَ ــــ ــر بو  ض   َم  َأ و 

َ شَ ف ل  م  خ  َرَ ـعَ اَشَ ق َـل ــَـحَ ـَت َاَوال َه ـَجَ اَوَ تـ 

َرَ دَ ــَغ َال َ ،َوَ يق َدَ الصَيَانَ َخَ  ،َوال َضاعَ أَ 

 الشـــــرح
1-َ. ـَّني م  تـ  :ََتـ  ـَّني م  َتـ 

 ادياءعَ ْبنِ    وْأَلِـمَــلسَّل  يدٍَة ـــقَصِ  مِنْ
َ

ذاَال َََ-1 ن َا  د  ـ  َي م  ـ  َل ء  ر  َــم  ن  َم  مَ س  هَ َالليو  ض  ـر   ََ

2-ََ ن ـر  ــــيّ  ع  َْـّاتـ  ــــق ل يـَأ  َ َ ن ،ــــل  يد  َـد 

َمَ وَ َ-3 َنارَ ــــوجَ َلَ ـــــيل َق ََاـأََّهانر َــــــضَ ا
َّر َـــق َـي ََََ-4 َا ،نناَل َال َــأ جَت َوَ ـــمَ ـال ََبَُــــحَ َب 

َ

ََ

ــــيلَ  ََج   يه  د  تـ  ر  ـ  َي اء  َر د  ُ ك  َفـ 

َال َ ني َا  َل ها: ق ـل ت  َـفـ  َيلَ ـل َـقَ ك رام 
َيلَ ـل َذَ َرينَ ــــث َـكَ لَ اَارَ جَ وَ َ؛ُزَ ز َََ 

َولَ ــــــــطَ ـت َــفَ َمَ ـه ـَــََال َـأ جَ َهَ ـهَ رَ ـــكَ ـت َوَ 

َ
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 الشـــــرح

3-ََ. و ي  :َقـ  ز  ــزُ   َََ،  ُ ر  از  ؤ  ـ  ن َو  َالار  ص   َّـ  ـ  َن ـن  ح  ـ  :َن ق ـول  ـ  َال ََرَ ــــــــــثَ ــكَ أ َوَ ي اس  َ.ونَ ل َـعَ ـفَ ـَي َالَّـي

 
 ــيَــِتــيَمـةِ ال  مِنَ

 لِشَاعِـرٍ مَْجـهُولٍ     
 

َ

1-َ ََ ــــل  لطـ ــل ولَ ه  دََُِ  َر  َل سائ ل 

َ دَ ََ-2 َد  ه ف ـيََ ل  ـ  َت َقَ لَ اَخَ مَ  ،َوَ ل

َـي َـَب َمَ َحَ ب َــالصَ َلَ ث َمَ َهَ جَ وَ ـال َف ََ-3 َ ،ض 

َـمَيـل ََانَ دَيضَ ََ-4 َاَحَ عَ مَ جَ ت َاَاُ   َا ،ن َس  

َهَ ـل َََت َدَ رَ أ َََوَ ـل َََنانَ ـــَـب َََهاـَل َوَ ََ-5

َ ،رَ ــص َـقَ َ ال َوَ  َولَ طَ َاه ـَان َاَشَ مَ  َ-6

ََ

َ َل ها ل  َه  ـه ــــَب ت ك ل مَ أ م  ؟َ  َد 

الَي َدَ ـفَ ـهُـَل َت ََولَ ــطَ ل ََا  َدَ ــــََ ي

َدَُوَ سَ مَ َلَ ي َـاللََّلَ ـث َمَ َرَ ـــعَ الشَيوَ 

َدَُالّضَ َهَ ــــَّ َسَ حَ َرَ ـه ظَ ي ََدَُالّضَ وَ 

َدَ ـقَ ـعَ ـال ََنَ ـكَ مَ  ،َأَ كَ فَّ ـكَ اَبَ دَ قَ ََ 

َـاَق َهَ ودَ ـــعَ ـق َاَوَ ه ـَيامَ ـــَـقَ ـَف َ َدَ ــــص 
 

 الشـــــرح

َــالطََُ-1 ـع  ـم  :َج  قَ َلَ ـل َـالطَيل ول  ـ  اَب هوَم  هاـو  و  ح  ـ  ن َو  ار  َالي َأ اثر  ن  َم  َل هاََ.ـي  ل  ل مَ ه  َاَب ت ك  ل  ؟:َه  ـه ـد   ََ ت  تاد   َ

؟ يم  ت ك  َتـ  َأ ن 

5-ََََ: .الب نان  ع  ـبـ   َ َاال 

6-ََ. اف  َواال ْس  ف راط  َاال  ف  ل  ـت ـدال  ،َخ   َ :َاال  د  ا.َالق ص  ا:ََاب   َشان 
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    ـعَــبْدِيِّلْمُــثَـقِّـبِ اللمِنْ قَصِــيدَةٍ  

ـّقَ َ-1َ َب ـح  َأ خ  َت ك ون  َأ ن  ا مي َف ا 

2-َ الَيَ ا  خَ ــف اطَيَو  ـي ات َو  ن  َـــر ح  ن  َذ 

َأَ مَ وَ ََ-3 َي َرَ دَ ا ذا َارَ ـمَ أ ََت َمَ ـمَيـيَا 

َهَ ـيــــــغَ ـت َــبَ هانَأَ يَأَ ذَ الََّرَ ــيَ ــــــــخَ لَــ أ َأَ ََ-4

ََ يـن  َس   ن  َم  ّّث  َغـ  َّ ك  َم  ر ف   َ أ  َفـ 

يَأ ََاوَ دَ ــــــََ  يَـَت َوَ َيكَ ــَـــََقَ ـَت َــــيـَقَ ـَت َن 

َُأ ََرَ ــــي َـَخَ ـَال ََيدَ ر َأَ  َي َه ــَي َـيـــَـل ـََام َن 

َـيـغَ ـت َـب َــي ََوَ ـــــــهَ يَذَ الََّرَ ـــــالشَََّمَ أَ  َن 

 الشـــــرح

َحَ :َالنيَثَُالغَ ََ-2 ،1َ َ ،َخَ يف  َل  َـحَ ر َطَي.َاَ يَ مَ السَيَف  َدَ ـعَ ـب َأَ :َن  َ.ن 

ل ََدَ ـص َـ:َق َرَ ـمَ الَ َمَ ـمَيـي ََ-4 ،3َ َهَ ـي ـََا  ل ـي.َوىل  ـ  َف ََي َبَ هَ َودَ ص َـقَ ـمَ ـ؛َوالهَ ـَّ ـََنَمَ :َدَ نَ ل  ََ شَياَلَولَ ـقَ ـ.َي َهَ ـنا:َأ ل مي ذاَرَ ـا :َا 

ىلَأَ َت َدَ ص َـق َ َمَ أ َََُ يدَ رَ أ ََيذَ الََّرَ ـي ـَـخَ ـَل َب ََرَ ـفَ ـظَ أ ََلَ يَهَ رَ دَ أ ََت َسَ ل َف ََرَ ـي َـَخَ ـَيَاَلـغَ ـت َـَب َأ ََورَ مَ الَ َنَ مَ َرَ ـمَ ا 
َـك َرَ دَ ـي َ يَرَ ـت َـَي ََذيالََّرَُـَالشَين  َـب َي.ـب ََص 

َ

 زُهَـــيْر  ِن ب   كَعْبِ ـِل قَصِيدَةٍ  مِنْ

 الم  والسَّ  الة الصَّ  هِيْـل ـعَ ول  س رَّـهبا ال  ح  دَـمْيَ
 

َ

َن َبَ ََ-1 َل َـق َـ ،َف َعادَ َُ َت  َ ،ولَ بَ ـَت َـَمَ َمَ وَ ـي ـَََال َب 

َُ مَ وَ ََ-2 َ ـب ـََال ََاةَ دَ ـ ،َغ َادَ عَ اَ ذَ ي  َوا ،ل ـَـحَ رَ َ ،َا 

ََ ةَ ـل َبَ ـَقَ ـَمَ َاءَ فَ ـي َـَهَ ََ-3 َ ،ة َرَ ـــب َدَ مَ َاءَ زَ ــــجَ ـ ،َ

َف َََ-4 يَرَيـغَ ـَي َل  َـَّيـََاَمَ مَ َكَ ـن َدَ ـََ اَوَ مَ وَ َت  َ ،ت 

ََ

ث ََمَ ـييَـــَـت َـَمَ  َولَ بَ ــكَ  ،َمَ دَ ــــفَ ـي ََمَ ـها ،َل َرَ ـــا 

الَي َضَ غ ََنَُـغ ََأَ ا  َرَ ـالطَيَيض  َولَ حَ كَ  ،َمَ ف 

ََي َال َ َت َش   َولَ ـــالَطَ اَوَ نَ ـــمَ َرَ ـــص َـَقَ ك 

نَي َيــــــمَ الَ َا  َــــحَ الَ وَ َان  َلَ يـــَـلَ ضَ ت ََمَ ل 
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َاكن َََ-5 ََ وَ ـمَ َت  َـــق َرَ ـََ َيدَ ا َــــث ـََهاَمَ ل ََوب  َ ،ل 

6-َ نَيَ َ ،هَ ـب ََاءَ ــضـت َسَ ي ََورَ نَ ـَل ََولَ ـــَُ رَيـالَا 

َـَََ َيفََ-7 َـي َرَ ـق ََنَ مَ َةَ ـب َـَص  َ ،مَ ـه ـَل َائ َق ََالَ ق ََش 

ذَ ََونَ حَ رَ ــفَ ـي َََال َََ-8 َـل َنَ َاَا  َمَ ـه ــَاحَ م َرَ ََت 

ََ وَ ـمَ َاــــمَ وَ  َدَ ــــيـَا الَيها َلَ ــــيبطَ الَ َا 

ََنَ ـمَ َمَ ارَ ــََ وَ  َيَ ُ   َولَ ـل َسَ مَ َللاَ َوف 

َل َةَ ـكيَمَ َنَ طَ ـب َـَبَ  َأَ مَيـ ، َزَ مَ ـل ََُ ا َواول َوا:

ذاَنَ عَ ــــيازَ جَ واَمَ سَ ي َـَل َا ،َوَ مَ وَ ـــق َ َوال ــَـيـَاَا 

 الشـــــرح

:َمَ .َبَُـحَ ـال ََهَ ـمَ ـق ََُ أ ََهانَ ل َ:َوَ ولَ بَ ـَت ـََ.َمَ لَ حَ :َرَ يَ ـــب َـَي ََبنَ ََ-1 م  ـت ــيـي َ.ََدَ ـييَـَق َـَ:َمَ ولَ بَ ـَكَ .َمَ دَ ـب َـَعَ ـَت َسَ م 

َ ــالب ََ-2 الفَ ي  :ََ أَ راق  أَ نَُـــغ ََ. والَ نَُــــغ َأ ََيَ ـــبَ ظَ َيَ َ: ََ َيذَ الََّهــــوَنَُــــغ ََ؛ غ َةَ ـَّيَـــَـغ ََهَ ـت َوَ ــيفَ َــَـضَ َ. َرَ ـــالطَيَيض  :َف 

َ.ظ ـــحَ الليََرَ ـــاتَ ف َ

َذَ :َزاءَ جَ ـََ ََ-3 َ.ة َيَ ــــبَ كَ َة َرَ ـــخَيؤَ ـمَ َات 

َ ـي ََنَ مَ َلَ جَ رَ َوَ ـوب:َهَ ق َرَ ـََ ََ-5 َ  ،َي َب َث  َخَ يفَاَ َلَ ـث َـَمَ ـَاَلَهَ ـب ََب َض  َل  َ.دَ ـََ وَ ـال ََف 

َـيَ :َالسَيمَ ارَ الصَيََ-6 َ.عَ ـالقاطَ َف 

َـَالعَ ََ-7 ََ جَ ـ:َالةَ ـب َص  ىلَاله ارَ شَ اَ وا؛َل َـحَ رَ وا:َاَ ول َ.َزَ ةَ ـام َ.ة َرَ ـجَ ـةَا 

 

 ةِ ـطَــيئَـقَصِــيدَةٍ  للحُمِنْ 

 الـخ طَّابِ ِن ب ع ـــَمـرَ  إىل  ِفيها يَـْعــت ذِر  
َ

1-َ َــــت ـََأ ت ََ َاتَ ــــب َذَيـكَ ـف ََانَ سَ َلَ ن 

2-َ َبَ اةَ ــــشَ وَ ـال ََنَيأ َبَ َ ، َ ََ ل  َ ،ة َرَ ذَ ــــَ

ََ

َكَ مَ وَ  َنَ ـَا َأَ هَ رَ ذَ حَ أ ََت  َاال َـق َـت ََنَ ا

َاال َحَ ـمَ ـال ََكَ ـي َدَ ـل ََواال َـقَ ـف ََكَ وَ ـت َأَ 
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3-َ َرَ رَ ذَ ــــت َـَعَ ـَمَ َكَ ـت َـَئ َـَجَ ـَف ََ َايَ ــَـاجَ ا

َبَ عَ مَ سَ لََ َف َََ-4 َـن  َ ،اةَ شَ وَ ـال ََلَ وَ ــق َي 

َالَّيــاكال ََكَ ـَّ َمَ َب َـهَ رَ أ ََكَ وَ فَ ـعَ ـلَ 

َ ؤَ َت َال َوَ  َاال َـجَ  ،َالّر َيت َدَ ـّن  ،َهَ َك 

 الشـــــرح

َالل  س ان :َيـ ر يد َالـم ق الـ ة .ََ-1

.النَّـــك الَ ََ-3 َ:َالع ق اب 

َ

َ

 الـمَـجْـُنـونِ    إىل   نُسِــبَـتْ  أَبـْياتٌ 

 

 

ذَ-1 َالـهَ َاا  ت  يَ ــــبـي يَف ََاملَ ــالشَيَّر  ن َامـــــا 

يَب َــــيـَبَ حَ ـَل َب ََدَ ــــه ـَََ َةَ بَ ـــَـيَر َق ََ-2 ن َوا  َام ،

َالليََب َسَ حَ وَ ََ-3 َاحَ رَ طَ مَ َكَ ن َـَحَ رَ ـطَ َنَ أ ََيال 

َــــَ حََ-4 َـــي َل َل َََلَ ل  َ َق َـت ـََان َوَ َاَه ــَمَ ـَتَ َشَ ل  ــَا َهاـ

ـجَ َت َب ََايَ وَ ــ  َيدَ ـــه ـَام ل  َا  َاوبَ ـــَّ ََجَ ي

َّ وَ ـهَ  َفَ ـن ََىَك  َابَ ـيـَب َـَحَ َاكنَ َثَ يَ ـَحَ َس 

َـــقَ َارَ دَ ــــَ ب َمَ ـَت َل  َابَ ــــير َـغ ََت َن َأَ َوَ س 

َيَ ـــَـل َل ََورَ ـــفَ ـغَ مَ ا ،َوَ ئ َـََيـــَـََّ هَ  َاه ـَــََوب َـــن َذَ َل 

 الشـــــرح

َواَلــالـجَ ََ-1 ق  ش  ى:َالع  يَ ـو  .هـ  َام 

ر يََ-3 َغـ  أ ن ت  .َو  :َالب ـغ ـض  َ.هياـفَ َيبَ ر َغ ََت َن َأ َوَ َيَ ا:َأَ بَ ـالق ل 

َ َـت ـََهاَوان َمَ ـَتَ شَ ََ-4 انهاَمَ ـَت َـَشَ َيَ ها:َأَ قا ـي ي َ َـت ـََان َوَ َا   ن.رَ دَ ـق ََنَ هاَمَ قا

َ
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 الفَــخْرِلِلْـمُــتَــنَــبِّي يف 
 

َ

1-َ َأَ َ َـالَّيََلَ دَ ــــََ اي َل ــَـعامَ يفَمَ َإلَََّاس  َِت 

2-َ َ ََ َمَ ـــظَ ـن ََاهَ يذَ ـَأ  َةَ ـــــق َادَ ََ َكَ َّ َرات 

3-َ َان َمَ وَ َ َأ ََاعَ ــــف َـت ـََا َبَ يَ ـــَـن ََالَُخ  َُ َر َــــناظَ ا

َيَنَ مَيـمَ َعَ ـمَ جَ ـالَمَ ـل َـعَ ـي ـَََُ ََ-4 نل َـَجَ مَ َض  َاس  

َ ،ـيب َدَ ىَا ىلَأَ مَ ــــََ الَ َرَ ـــظَ ـن ََذيالَّنَأَ ََ-5

َــــفَ ـجَ َءَ لَ مَ َنمَ أَ ََ-6 ََ ون  َاهَ دَ ارَ وَ ـشَ َنَ ـَ

7-َ اهَ وَ َ َمَ ــــج  َ ــــل  َض  ـه ل ـه  َيفَج   ُ َك ـيـــدي

8-َ ذَ َ َن َا  أ ي ت  َر  َـــي ـَـا َ ،ةَ زَ برَ َثَ ـــــي َـاللَّوب 
َـف َر َـعَ ـت ََداءَ يَ ـَب ـََاَلوَ َلَ ـي ـََالليَوَ َلَ ـي َـَخَ ـَاَلََ-9 َ ،ن 

ََ

صامَ َكَ يفَ  َوالـالَََ ْ َأ َوَ  ،َاخل  م  ص  ك ـمَ ـخ  َح 

َالشَيحَ ـَت ََنَ أَ  ب  َمَ ـحَ س 
َ َنَ ـي َفَ  َمَ رَ وَ َهَ ـمَ ـش 

ذَ  َُ ا  َا َوَ ـت ـََا مَ َارَ وَ ـن َالَ ََُ دَ ــــَّ َـَََ َت  َ؟والُظلـ 

َــَيأ نبَ  ََ َن  ـــن  َم  ــــي ـر  َبَ عَ ــسَ َخ  َمَ دَ ــــق ََهَ ـى

َ أ َوَ  َعَ ـس  َ ََــــت  ََك  ـــنَ ََــــامت  َ ََب ـهَ ََم  َــــمَ ص 

َالـ َـه سَ ي َوَ  َــــل َخَ ـر اهَ ـجَ َق  ــــمَ ري ص  ـتـ  خ  ـ  َوي َا

َ ـــّتي ةَ ََي ــــدَ ََأ ت ــــت ـهَ َح   ُ ا ـــري َف ــــمَ وَ ََفـ 

َــــف َ يَـَظَ َت َل  َأَ ـــَّ َمَ ـــس َت َبَ ـَي ََثَ ــــــي َــاللََّنَيـني

َـيَ السَيوَ  َرَ ـالقَ وَ َحَ ــم َرَُـوالَف  َمَ ـل َـق َـالوَ َطاس 

 الشـــــرح

َالَّيَََ-1 ل  ـيَ ــايَأ َ د   ُ َ ب  اط  :ََي  .ـاس  َل   و  َالي َف 

2-ََ:َ ق ـول  ـ  يي  َ يََذَ ـــــأ  َالث ة  قـ  اد  َالصي رات ك  ن خَ ـن ظ  َتـ  َأ ن  ة  ـبـ  ومَ ــــاق  ص  َخ  ب  س  ت ح  فـ  عَ  باهَ ـد  َأ ش   ي َّاف س  م  راء َيَو  ظ  ـ  ن َو  ل  َا

َي َـَل َوَ  الَيَمَ ه ـَل َضَ ف ََس  َ.بَ اَاكذَ رَ ـه ـَظَ ـَمَ َا 

َا.ه ـَب َـَب َبسَ هاَوَ ـَلَ جَ أ ََنَ مَ َيَ ا ،َأَ اهَ رَيـجَ َنَ ـا:َمَ اهَ رَيـجَ ََ-6

َـفَ ـالََ-7 اس  ََيَ ـث ـََ:َكَ ري َـف َاال  َت  َُ ـف ََدَ ـ.َي َاس  ا َطَ ـالب ََةَ يدَ دَ شَ َدَ ــي ََيَ :َأَ ةَ ـري َ.ش 

 .اءَ رَ ـحَ :َالصَياءَ دَ ـي َـَب ـََاَلََ-9
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 وركافُ   جاءِ هِ  ي يف ـبِّـــنَـــتَــمُـلْلِ
َ

1-َ ةَ َ أ يــي َب  َ ! يد  ََ ايَ َت َدَ ـََ َحالَ ََ   :يدَ ــَ

َالَ أ مَيَ-2 ــَون َدَ َاءَ دَ يَ ـَب ـََاَلف ََةَ ـبيَـــَـحَ ا   ،مَ ـه ـ

َل َاذَ مَ ََ-3 َـَقَ ـَا  هَ ـب َـَجَ ـَََ أَ ا؟َوَ يَ ـَن َدَُـالَنَ ـمَ َيت 

4-َ َ ـــمَ َحَ وَ رَ أ ََت َي َسَ مَ أَ َ  ا!دَ ــــي ََوَ نَ ازَ ـــخَ َث 

5-َ ََ ّن  َضَ يَ ــــابَ ذَيكَ ب ََت َـــل َزَ ـَن َا  ــَـَفَ ـَيَ  ،  مَ ـه ـ

َوَ دَ ي َالَ َنَ مَ َجالَ الّر ََودَ جَ َ-6  مَ ـهَ ودَ جَ ي ،

َب َقَ ـََي َال َََ-7 َوَ ـمَ ـالَض  َُ فَ ـن ََنَ مَ َاسَ فَ ـَن ََت   مَ ه و

َمَ َيَ ــاطَ وَ ـن ََت َنمَ ََ-8 َا ،بَ ـعالَ ـث ََنَ ـََ َرَ ــــص 

َ 

َامَمَ بَ  َ َمَ  ،َأَ ض   ؟دَ يدَ جَ ـت ََيكَ فَ َرَ ـمَ ل 

َدَ يدَ ـــَـب ََكَ ـون َدَ َت َيَ ـَل َـَف َ َبَ ونَ ا َ!دَ ــــيـَا

َأَ  ــَمَ َاكَ ـــنَشَ امَأَ َبَ ّن  َ!سودَ حَ مَ َهَ ـَّ ـََــ

َالأَ  َُـــــغ ن َوأَ ن  َوَ مَ  ، ََ وَ ـمَ ـَالال   !دَ يــَـا

 ودَ دَ حَ مَ َحالَ رَ ـتيـََاَلَنَ ََ ىَوَ رَ ـقَ ـالَنَ ََ 

َ ،َف َسانَ اللَّ َنَ مَ   !دَ َوجَ ـَالواَوال ََاكن َل 

الَي َوَ َا  اَنَ ـــ ،َمَ َُ دَ ـــَي َيف  ت ــن  ـ   ــــودَ ََ َ ،ن

َــــفَ ـاَت َمَ  ،َوَ نَ مَ ش َب ََدَ ـق َـف َ َيدَ ــناقَ عَ ـََاَلَّن 

 الشـــــرح

َ.«دَ ــــيـَب َ»:َعَ ـمَ ـجَ ـ؛َوالراءَ حَ :ََالصَيداءَ يَ ـَالب َََ-1

3-َ ََ ُـََاَلَندَ ََ َالقطعَالثانَقصيَ ـت َـيَنبغَ ـَي َهذاَالبيت ،ََـزَ جَ ـيفَ َ.نَ زَ الوَ َقيَ ـستي ََيك«َأ ن»ميَبلضَيَقَ طَ ـَّ

َرَ ــََ َدَ ـق َـ:َل َولَ ـقَ ـي َََ-4 َخازَ َدَ ـجَ ـَي َ ،َال َةَ ـاحَ رَ َّيءَ ر َـالثَ َرَ ـــــث َـكَ أ ََت  َةَ ـقيَشَ نَمَ أ ََدَ جَ َأَ ال َوَ َاملَ ـالَنَ زَ ـيفَخَ َةَ ـقيَشَ َمَ ن 

ن ََوَ أ ََهَ ـعَ ـمَ ـيفَجَ  َ ؛َذَ هَ ـفاقَ ا  ََل  َ مَ َأَ َال َأ ّن  اليََاملَ ـالَنَ مَ َل  ََ وَ ـمَ ـالَا  َ.يدَ ا

مَ رَ ـالقَ ََ-5 ي َىَ: مَ ق َـَا ىلَالضَيَدي َـي ـََا  مَ ف  مَ ودَ دَ حَ َ. ي َوعَ نَ مَ َ: َىََ َعَ ـَّ ـَََ. ََمَ ـهَ ـأََّهَ ـت َـَي َحاشَ ورَوَ َاكف َل  َضَ الَُي  س   َهَ ـت ـََاف َيَ ـَن ون 

َ ـــوب ََهَ ـَّ ـَـي َـَب ََل ونَ ـي َ َوال َ َ.يلَ حَ رَيـالَي 

َ!ماَاكنَ َمَ ـهَ ودَ جَ َت َيَ ـَوا ،َول َماَاكن ََمَ ـه ـَت َـَي ـََ:َل َودَ جَ ـَالواَوال ََاكن َال َََ-6

ذاَهَ ولَ قَ ـي َََ-7 َالـ:َا  َوَ ـمَ ـمي َـب َـَق َـَب ََت  َفَ ـن ََض  َُ فَ ـن ََنَ مَ َس  ا.َنَ اَمَ زَ زَُـق َـت ََودَ عَ ـهاَبَ ل َناوَ ت ََمَ ـه و َن ــت ـن 

َ يَمَ اطَ وَ ـن َ»َـبَرادَ أَ ََ-8 َ بَمَ عالَ ث َ»َـبَادَ رَ ا؛َوأَ تَ ُادَ «َص  :َمَ ش َهيا.َب َفَ َيَ عَ ـامَ اَالطَيبَ َُنَ ر َـالاكَ َيدَ ـَب َـَعَ ـَاَل«َص 

ةَ كَ َنَ مَ َةَ ـمَ ـخَ ـتُـََاَلَهَ ـت ـََاب َََ أَ  ر   .لَ كَ الَ َـــثـ 
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َ

 ــمُــَتـــنَــــبِّيرِ  الـــعْــأُخْـرَى  مِنْ  ِشـ  من اذِج 

 
َ

َ ـحَ أ يي ـَـّلَ ــــم  ق  تـ  قَ ََيَ ــــظَ ـََ ََأ يَي  َََََـي؟َََـــأ ر  ـي  ؟يـــأ ت

َُ اََوك  دَ ََم  ل َََقـ  مَ ََـهَ ـلَ َََََََََََالـ َق َـخ  َََاـو  م  ـ  ل ََل خ  ـ   قَ ـي

قـ ـَمَ  ـتـ  ـمَيََـرَ ــح  ََه  َََــــيف  عَ ََََ  ِت  َــك ش  ة  ََر  فَ ََيف   يــ َر قـــم 

 

******َ

1-ََ َ َغَ شَ مَ َنَ زَ ـحَ ـالَنَيك  َل َـق َب ََوف  َب 

َدَ نَ ـَََ َّمَ ـغ ـالَدَُشَ أَ ََ-2 َ َيَيف  َورَ ْس 

3-َ َحَ ف ََ َل َاوَ ـــام َأَ َت  َرَ يف َاقامَ مَ َض 

َق َََ-4 حَ ـَ ـل  ي َتـ  َالـّر  َك  ني ق  َــلـ  َِت 

ََ سَ ف ََ َاال َََ الوَ َدَ جَ ـاَي َهَ ر َـجَ ـهَ َةَ ـا

َقاال َـت ـََان ََهَ ـبَ ــَـاحَ ََ َهَ ـَّ َـَََ َنَ ـــقيَـي َـَت َ

اال َ و  َز  ض  َأ ر  َ ن  َ ـت  ـع  م  َأ ز  ال  َو 

ــَّجَ وَ أَ  َامال َــشَ ََوَ أ َََوبَ نَ ـــَـجَ ََاه ـَـَه ـ

 الشـــــرح

:َالو صَ ََ-1 َالال  ـر ؛َي ك ون َيفَع فاف  د َالـه ج  َض  َ.هَ ــــو د عار َُــ ـح ب  
:َالرَّحَ ََ-3  .قالَ ـت َْـَ ال َيل َوَ الزَّوال 

****** 

لَ ََ-1 اّلي طَ  غ ب  ـ  َي ن  َم  لي َـَذ  ي ش  َب ع   يل 

2-َََ َب غ ـــي   َأ َت  م  لـ  َح  ُ ارَ اق ـت ــــك   د 

َهَ يَ ل ََ ََوانَ اله َلَ ه س َي ََنَ ه ـَي ََنَ ـمَ ََ-3

َالرَ َ ه  َّـ  ُفَم  َأ خ  ـي ش   َ َ اممَ بي َـح 

 َّ َالل ا ل ــــهي  َا  ــــئ  ج  َال  ـة  ـجي ــَح  َامَ ئـــ

يََتَ ـيّ َـَمَ ـَب َََح َرَ ـــجَ ـل َََاـمَ  َمَ لــــا 
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 الشـــــرح

َيـ غ ب طـ ه :ََُ ََ-1 هان  :َامَ مَ .َاحلَ هَ ـنَ ــاَعَ هَ ـالَ و َزَ َيدَ ر َـي ََنَ أ ََونَ دَ َةَ مَ عَ ــن  َـالَنَ ـــــمَ َهَ ـاَلَ مَ َلَ ـثَ َمَ نََّــــمَ ـغ ـــب ط َف ل 
َ.تَ وَ ـمَ ـال

ةَ ََ-2 َو ال هان  ل م :َالصَّــب ــر  َ.الـح 
****** 

ََ ـف ل َََ-1 َ ت  د  س  َح  َأ ّن  َن َـو  َف ـيـَل  َس 

َــــكَ ـل َوَ ََ-2 ََ ََت َدَ س ََحَ ّن  َـََحَ ل  َ!يات 

ـث ورَ َ َالـع  ـّد  يَالـج  َل ـذ  َب ـه  ت  د  ج  َلـ 

َاَل ـــي ـر  اَخ  م  ؟و  ور  ــر   ُ َ َب ل  ـي اة  َـح 

 الشـــــرح

:ََث ـ ـي .ََ-1 ـد :َالَْ ف يس  :َالَّذ يَيَ َـح ـظ .الـج  .اإلل ح َع ـل ـي ـه َـالع ــثـ ور  ف اق  َخ 
******َ

َرَ  َـحَ َزاءَ رَ لَ ب ََرَ ـهَ َالَيمان  َّتي

َ ف َ ذاَأَ َت َص  َـت ـَـاب َََ ا  َُ ن  َهامَ َ

َلَ باـــَـن ََنَ ـمَ َاءَ ــشيَيفَغَ ادَ ؤَ ـــف ََ

َالََّّ  ت  َالََّّ ـت ك ّسي  ََ ل  ال  َالَ ص َـص 

 الشـــــرح
ََ الشَيَولَ ـقَ ـي َََ نَيَرَ ـا َرَ ــث َـَكَ َاث َدَ حَ الَ َا  َُ ف َ»َهَ ـي َـَل َـَََ َت  َ ذَ َنَ ـمَ َفادَ ـت َا َـََ َنَ رَ ـمَ ا ،َوَ رَ ـب ـَـََ وَ َةَ ـب َر َـجَ ـت ََل  َل 

يََزاءَ رَ الَ َلَ ـعَ ـ.َجَ زاءَ رَ الَ وَ َالآالمَ َاملَ ـتَ احَ  َال َت َّبَ ـَث ََدَ ـَق َباال َن ََهَ ـي َـَل َـَََ َت َحَيـل َأ ََِت  َدارَ وَ َهَ ـب َل ـََيفَق ََت  َـ ،َحَ هَ ـل َوَ ـحَ َت  َّتي

َـحَ  ،َوَ قاءَ وَ وَ َشاءَ غَ َهَ ـل ََت َحَ بَ َ َأَ  ّ ـََاَلَهَ ـغ ـل َـب َـَت ََنَ أ ََنَ ـمَ َنَ ـمَ أ َـمَ ـب ََهَ ـب َـَل َـَق ََحَ ـب ََ َأ ََّتي ذاَرَ َةَ ـئ َارَ الطَيَالَ ـب َـََّ َ ا ،َبَ َيَ ـمَ ا  يَل  َهَ ـن
ّ ـََاَلَنَ مَ َع َرَ يفَدَ  َالَ َبالَ ـََّ َف َوىل  َ كَ ت َـَت ََالَ ص َـَّّ ـََاَل ،َوَ زاءَ رَ الَ َلَُـفَ ـت ََزاءَ رَ لَ ا: َـََ َّسي 1َََ«.الَ ص َـَّّ ـَََاَلل  ي ـت ــي   َالـبـ  يف  و 

                                                           

س  ،َصََاجملـــلَّـدَ  ،َاّلكتورَطهَحســيَملؤلَّفاتاجملموَةَالاكمَل1ََ  اد  َ.208السي
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َ ـر  ه  َالي أ ني َب  ن  ـزُ  ح  يَ  ص   َ تـ  َب  ن ك ـيل  َيفَالتـي ـن  ـع  َأ م  د  َل ـَقـ  ال  ج  َم  ة َال  ـ  اي غـ  َب ل ــغَ  ـــّتي َح  َالبائ س  ـر   َ ا الشي َا ها ،َذ  ز  او  ج  تـ 

َذَ  ـع  َم  اء  ـز   َ َ ال  ـز يق ا.و  م  ـــّز قَتـ  م  ـر ُي اَو  ج  َتـ  ل ب  َالـقـ  ــــّر ح  َج  َأ ن  ـد  ع  ـ  َب ـز يد  َالـم  اء  ّ ـقـ  َيفَات  ل  
  

 ألَبِي الـعَـالِء الـَمــعَـــرِّيِّ

 الف ـقِـيـهِ  ةزَـــمْـي حَبِأ  ثاءِيف رِ
 

َيفَََ-1 د  ج  َم  َغ ــــي ـر  ِت  لـي ـت ـق ادَ َم   َ ا َيو 

ـيـََ-2 ذاَق  َا  ــّي  ع  َالـَّـي ت  ــو   َ َ ـيه  ب  ش  َو 

َأ مَ ََ-3 ـة  مـام  َالـح  ك ـم  َت لـ  ك ت  ـ  ـ ََ أ ب َّ َغـ 

َيفََ-4 ن  ـز  َح  ني اا  ع  َأ ض  ت  و  َالـم  ـة   َ َُا

َهَ ََ-5 نََاح  ب ـور  يَقـ  َ ذ  ل  م  ـَتـ  ح  َالـري

َالـ ََ-6 مي  ـُنَأ د  اَأ ظ  َم  ء  ط  َالـو  ـفّ ـف  َخ 

اَ-7 ي د  و  َر  اء  و  َيفَالهـ  ع ت  ط   ُ َا ن  َا  َْس  

ــــه ـَ-8 َالع  م  َق ـــد  ن  ا  َو  َب نا ق ب ــــيح  َفـ 

ـــدَ ََ-9 ع   ُ َأ  يل  د  َالـهـ  نات  ـ  ــدَ أ ب  َ َ َأ و  َن 

يـَ-10 !ََللَ َـــه  ،ـا  ُرك ـــني ت ـــَـََد  أ نــــ  ـفـ  ََّـ 

َ

َ

َ

َ

ََ

َ

َ

َ

َ

َ
َ

ـــادَ  َش  نُـم  ـــر  َتـ  ال  َو  َبك  ح  ـــو  ـ  َن

َندَ   ّ َيفَك  ــي  ب ش  َالـ  ت  ـو  َب ـص  َـس 

ــييادَ  ــَّ ـهاَالـم  َغ ص  ع  ــر  َفـ  ََ ل  َــن ت 

ــَـ َالـم  ــة   َ َيفَُا ور  ــر   ُ َ دَ ف  َيل 

َالـق ـب ـورَ  أُ  ن  َفـ  ـــادَ َـب   َ َ د  هـ   َ َ ن  َم 

َ ض  الَيأ ر  َهَ َا  ـــن  ســادَ م  َال ج   ُ َـــذ 

ــــب ادَ  َالع  ف ات  َر  َ ـل  َ ـت ـي اال  َاخ  َال 

ادَ  ـــد  َوال ج  َال ب ــاء  ان  ـــو  َه  َــــد 

الَ  َب  اء  ــــز  َالـع  ل ـيــــل  َقـ  ادَ ن  ــــع   َُ

ََـنَ  ات  ـفَ َالليو  َح  ني س  ح  دَ ـــيـ  الو  َادَ ظَ 

2َالشـــرح

َ1-َ3َََ. ت امي ل  ُزَالـم  ه ـــتـ  :َالـم  ــــاد  ـيـي َالـم  ن  َ الغ ص  ناء َال  َالغ  ني اَوا  ـق ـود  ـف  ُدَم  ـــر  ـ  َي َال  َالب اكء  ني َا  ــــر   َ ا َالشي ق ـول  ـ  ي

َحَ  َيف  ق  ر  َفـ  ن  َم  .َل ي س  ف ـيـد  يَيـ  اد  َالشي نُـم  ر  َتـ  ال  يَو  د  ج  َيـ  َالب ايك  ح  و  ـ  َن ف ل  َا ا؛َّل  ود  ج  ـو  م  ف ظَ  ح  ـ  َي ة  ـيقـ  ـق 

                                                           

َاّلكتورَطهَحسي.َراجَ 2َ  ـل ـيقات  ع  َتـ  ن  َم  ب س  ـتـ  ق  َم  ات  يـ  َال بـ  ح   ،َورَطهَحســياّلكتَملؤلَّفاتَاجملموَةَالاكمَلعََش  

َ.217-215العاَش  ،َصََاجملـــلَّد
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َالَّيَ ت  ـو   َ َ ي   ـ  َب ـر  َال م  و  لـ  َو  .َ ي ـه  ـلـ   َ َ ن  ـز  َل ل ح  ـة  م  ّد  قـ  َم  ء  لَّشي  َب  ت ـب شار   ُ َاال  ي  ،َل  ني َالب ش  ت  و   َ ـيَو   َ ـا

 َ ي  ـ  َب ق  ر  َفـ  ي  َك ب  ت  ـد  ج  امَو  َلـ  ـي  َكامَه  اء  يـ  َال ش  ـت ـامل  َاح  اََ ل  ت  ـَّـ  طي و  َو  يث  د  َالـح  ك  ف س  ـ  َن ق ت  د   ََ

 َ ّ الشي َو  ــي   َ.َالـخ 

ََ5-َ8ََ ب واَب أ ايت  ك ذي اَو  ود  َه  ـيي ب  واَالَّـي ـه د  ط  .َا ض  جاز  َاحل  ك ـن واَأ َال ـي   ُ َ ة  َالبائ د  ب  ـر  َالع  ن  َم  ع ب  :َش  ـاد  َللاَ َ 

ميَ  َالك ـــر  أ ن  ـــاء َيفَالق ـــر  ج  َا ف ــــة  ،َك ـم   َ َالعا م  ت ـهـ  ـقـ  ح  َ؛13-9َ:14؛60َ-50َ:11؛72َ-65َ:7)ف س 

26َ :124-139َ 41َ؛ :13-16َ 46َ؛ :21-25َ 51َ؛ :41َ 54َ؛ :18-20َ 69َ؛ :6-8.)ََ مي  أ د 

. ت  ـع  ط  تـ   ُ :َا  ت  ـع  ط   ُ ها.َا  ح  ط   ُ َ: ض  َ ال ر  ر  َالـه و اء َس  َيف   َ ط ع  ا:َإن َاس  َلـ ـي ك ن َس يَ ر و يـ د   ً اد  َه  ـــر ك 

م تـر ف  ـَخ ف يف ا ال ر ضَ ََق اــم ـت ـأ ْ ـ ـــي َا م س َأ د ميَ  َُ ل  َل  ب ََ.ك أ َّك  َالع  ات  فـ  .َر  َت  و  ساد َالـم  أ ج  نَا ود َه  القص  :َ ـاد 

َ ي   ـ  َب ج  ـز  َالـم  ـر   َ ا َالشي ن  س  أ ي هَ أ ح  ََر  ن  َم  اَأ راد  َم  اَوب ــي   ناِص  ه   َ ىلَ َا  ام  س  َال ج  ل  ل  َيفَاْن   ف ـّي  الف ل س 

ـ َالهال ك  ََ ل  ـــة  ،الب اكء  ظ  َوالع  ع  ، اض  و  لـتـي َب  ـــر  َوال م  ي  ، َل ل باق  ـزاء  َوالع  يَ َي  ، َََ َوالنَّـه  ء  ل  ـيـ  َالـخ  ن 

َ ـَّن  ع  َوالـم  . بار  ت ك    ُ اال  يو  ََاّلي  ـو  َه  ن  ام  ـي َالث ي ت  البـ  َو  اب ــع  َالسي ي ت  َالـبـ  يه  ّد  ؤ  ييـ  ب ََاّلي  ــــر   َ َأ  ه  ـَّـ   َ َ

َالـَ ـــر  ــم  ــــييامَ َ  ــــييات ـه  ،ََخ   َ ب ىَر  ــــد  ح  ييفَا  َواال نكَيَواّلي  بــــيية  ـر  ىلَالع  َا  ــيية   ُ َالـف ار  ن  َم  ــــم  ج  ر  َتـ  يــــة  ي

: ال  َالتـي و  ح  َالَّـي 3ََ ل 

َ

رَ  هـ  ـ  َن ة  فـي َب ـض  و ب د  ـ  َي ب  َ ش  َ ُ َك 

َ ـأَ ال  ات ط  ـت ـق ار  َاح  َالنيبات  ـك  ح  يـ  َو 

ـــّرَ َ َأ غـ  ــب   َظ   ُ فا َش  ن  َم  َن ام د  َقـ 

ـرَ  ض  ـ  َن ـّد  َالـخ  ـر  ه  ـز  َم  ن  َم  م  َن  و  هـ  َفـ 

                                                           

 3َ: َالتيال  ر  د  عَالص  اج  َر 

Brigadier General Dr. Hossein-Ali Nouri Esfandiary (ed.), Robaiyat of Omar 

Khayyam in English Verse by Edward Fitzgerald (3rd printing; Japan: Shumposha 

Photo Printing Co., Ltd., December 1974). 
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َ

َ

And this delightful Herb whose tender Green 

   Fledges the River’s Lip on which we lean— 

Ah, lean upon it lightly! for who knows 

   From what once lovely Lip it springs unseen. 

 

 

 

َف املَ َ 10–9 اس  َالَّـي فاء  َو  ن  َم  ـر   َ ا َالشي ئ س  ـ  .َي ك ني لـ  َف ض  م  ظ   َ اَأ  :َم  ُرك ـني َد  .َلل  امئ ـم  :َالـح  يل  َاله د  َمَ َب نات  ـع 

. ت ـه  ـ  َل ناز ل ـني ه  ت ب اك   ُ ت ـه  ،َوا يـبـ  ص  َم  ََ ل  ني هـ  ـ  ـان ع  تـ   ُ َف ا يل  َاله د  نات  ـ  ىلَب َا  ـيال   الـخ 
َ

 لرُّومــِـــيِّ نِ االبــْـ

 ة  ـيَـــــالبِز  ي لِقْيَ  لٍج رَ  صفِي وَفِ
 
 

1-َ ب ََ َت ع  ـه  يّ   ُ َك ـر  ََ ل  ـّر  ق  تـ  س  م  َو 

2-َ ةَ َ ـيـ  ب  ال  َز  ق ل ـي ـ  َي ا ََس  ـــر  ت ـه  أ يــــ  َر 

اََ-3 د  ـ  َب ي  ـق ل ـُيَح  َالـم  ت ـه  يــــ  امَز  َك  نـــي

4-ََ ي  ل ق ـيَال ع ج  ـن ايـ  ـي  ج  َأ نَلـ  ن  ل ـهَ م  َم 

ََ ب  َت ع  ب  ص  ـَّـ  َم  ن  َم  ه  ـ  َل اء  َال ف د  ـي وح  َر 

َ ب  ق ـص  لـ  َاك  يـف  ـو  ج  التـي َال ق ش   ،َو  ة  َر قـي َيف 

َ ــــي اء  لك ـيـم  َاك  ِت  ـي ــــَال ص  َتـ  ل ــــم  َو  َق ال وا َب 

ـــــب َ ه  َاّلي ـــن  َم  ـباب ــياك  َش  ـــيل  ت ح  ي س   َفـ 

 الشـــــرح
  

.:َبَ ص َـَّ َمَ ََ-1 ـق  ه  ـر  ََ–2ََََم  ََأ يَ :َب َص َاكلق ََوالتجويف  َ.ب َص َاكلق ََويفَالتجويف 

3-ََ. ـب  ه  َذ  ىل  َا  ن  عاد  َالـم  ع ض  َبـ  ل  ـّو  ح  َتـ  ة  يلـ    ُ َو   ُ و ذ  خ  تـي ـ  َي َأ ن  ماء  َالق د  َأ راد  م  لـ   َ َ: َالك ـيـمياء 

َ ـــالل جَ ََ-4 َ.ةَ ـضََّ:َالفَ ي 
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َ

 البــْـــِن الرُّومـِـــــيِّ

 يسىعِ جاءِي هِفِ

 

 

ـهَ  ف س  ـ  َن َ يسََ ل  َ تّ ــر  قـ  َيـ 

 َُ ق ـت ــــي  َل ـتـ  ــــيع  ط  تـ  َي س  ـو  َف لـ 

َوالَخــــال ـدَ َ َب ــــباق  ي س  ـ  ل َو 

ـدَ  اح  َو  ـر  َّ خ  َم  ن  َم  فيس  َّـ   تـ 

َ

 الرُّومـِــــيِّ البــْن 

 فِي هِجَاِء عَــمْــــرو 

 

ول  ،ََ-1 َط  يه  و ،َف  ـر  ـم   َ ج  ك  ،َايَ َو 

ا ،ََ-2 ــــر  َط  يك  َف  َالــك  ــــب  قــــاب ح  َم 

3-َ ــــاتَ َ ال ـح   َ َ َ ــــياء  َأ ش  َ ــــيه  ف  َو 

4-َ رَ َ َغ ــــد  ــــيك  ف  َو  اف  َو  َف الــك  ـب 

5-َََ ـن   َ ـيَ ـــام  َُي  ق ــــد  اِش  ،و  ـو  َالـم 

6-َ وءَ َ  ُ َ ي ت  ـ  َب ــــل  َأ ه  ن  َم  ت  أ نـ  َو 

ظــــات  ،ََ-7  َ ىَ ر  ـو  َل ـلـ  ـه ــــم  ــوه  ج  َو 

ولَ َ َط  ب  َالـَك   ُ و ج  يفَو  َو 

ولَ  ـــز  َتـ  ال  َو  ا َ ــــن  َ ول  ز  ـ  َي

ـــولَ   ُ الـري َو  َللا  امك ـــها َح 

ف ولَ   ُ َ  ُ ر  د  َقـ  ـن   َ َ ف ـيك  َفـ 

َ ا م  ـــولَ و  ص  َتـ  ال  َو  ـي ــــام  َُت 

ـــولَ  َت ط  ــــة  ـصي َق  م  ــــت ـهـ  ـصي َق 
َطَ ـلَ  ــــم  ه  َأ ق ــفاء  َلَ ب ـــَوـَك ـــني

 الشـــــرح
ها.ََ-2 فار قـ  ا:َيـ  ـن   َ َ ول  ـــز  ـ  ا.َي ــــيع  ا:ََج   ـر  َط 

5-ََ. ل  :َق اتـ  ول  ص  َيـ  ال   ََ

7-َََ: د  ـر  ـف  َ)الـم  ف ا»ال ق ـف اء  َ«(:َءَ افَ ـق َ»أ وََ«قـ  ـم  ه  َأ ق ـف اء  ني :َا  ق ول  ـ  .َي ق  ـَّـ  َالـع  ــر  خي ـؤ  لُطـب ولَ م  َالَّيََاك  َل  ني ـاس 

. ــه ـم  ـفاف اَب  ت ـخ   ُ َوا ه ـم  ـ  َل اء  ر  د  وهاَاز  ف ـع  ص  َيـ  واَأ ن  ـتاد   َ َا
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 أبياتٌ   البــْـِن  الرُّومـِــيِّ 

ـَيـة     يف هِجاِء م ـغ ـنِـّ

 

 

 

1-ََ ت  د  اه  اَش  َم  ع ض  ـ  َب َيف  ت  د  اه  م ع ةَ ش  َم س 

2-َََ ـــمي َض  ـن  َم  َ ــــل  ق ـيَ لـ  ُلَتـ  ظ  تـ 
َس ه اَم  ـلَ 

3-ََََ ــــن اء  اََغ  ـــهـ  ـ  ـعَ ََيـ ـث ــيــــبَ ل ام   ُ ََ َــــهَ للا 

َ

َ

َْـَّ أ مَ َماــك  ـــو  ـ  َي َيف  ــــان  م  و  ـ  َي ـــه ا م  و  ـ  َي

َ امع   ُ َال  َ ـل  َ ق ــــيل  َثـ  ال  و  القـ  َـو مَ ـــلَّك 

َ ة  ل   َ َ اب  و  َثـ  ـف ـي  ع  مَ وَ َاللَّـي ـلَ ض  و  َالصي

َ

 أَبــْــــيَاتٌ  ِلـحَــــمَّـاد  عَجْـرَد

عَاتِب   ِفيها  الئـِـــــًما   يـ 

 

 

َن سَ ََ-1 َاكن  ن  َال َـــا  َــــــمَ ــتَ ـيـ َك ك 

2-ََ د  ئ ـف اق ـع  َش  ـي ث  َح  َِب  م  قـ  َو 
ـاَـالـ ـــــــــل طـ ـــفَ َ-3 َــت ــــــي َـــــز كََََّم  َــــــــن 

ْـ ت ـقَ ــــبـ غَ َـمَ ـَ َ َ   َش ت م ـيَو ا َيــــاصَ ـي  

َم ــ  َ َوال ق اصَ ـــــ َـــيـــع َال دان 

َيـالـم ـق ـيم َع ـل ىَالـم ع اصَ َو أ هان

 الشـــــرح

2-َََ: د  ـف ـر  َ)الـم  ان  :َ.َونَ ـب َـَيَر َـق َـال«(:َانَ دَ »ال د  د  ـر  ـف  َ)الـم  َق َ»ال قاِص  .«اص  ون  ـيد  ع  َ(:َالبـ 

َ

َ

َ
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َ

 ةِ ــَـــبوْـتَّـال  يفِمِنْ  ِشعْرِ   أَبِـي  نُـوَاس  
 

 

ــــــــــرَ  َُـ ف ـكَّ ـــــــي  َْـ و اس  َيـ ا

ـ َالدَّه  َب شَ ــــــــــس اء ك  ءَ ــــر  َي 

َع ـفَ  ْ ب  ـث ـي َالذَّ َك  َال ـَــوَ ــيـ ا

ــثـ ـ َالع صَ ــــــأ ك  َــــي انَ ــــــر  ََيف 

ََ

َ

َ

َ

ََ

َ
َ

*****َ

ُـ  ُـ ـو  َو  َرَ ـــص ــــــــــــبَّـع ـــــــــــــــزَّ

ـــــــــــثـ ـــمَ ــــو بــ ـ َأ ك  ـــــــــرَّك  َس  َـرَ ا
َْ ــمَ َـهَ ـلَ  َذ  َـب ــــــــرَ ــأ كَ َكَ ــــــــبَ ــن 

ــو َهللا َي صَ  َغـ ــرَ أ ص غ ـــــــر َع ـف 

َ

ـــُرَ ا ض  َتـ  ت  ـــر  َك امَأ م  ّب  َر  وك   َ َأ د 

َ ــــوك  ج  ر  ـ  َي َال  َاكن  ن  اليَا  ـنَ َا  س  ح  َم 

َ ة  يلـ    ُ َو  ي ك  ـ  ل َا  اَل  ــَإلََّم  ج  َـــاالـري

َ

ََ َذا ـــن  م  يَفـ  َي د  ت  د  د  َر  ذا ا  ؟فـ  ــم  ح  ر  ـ  َي

َ ـن  م  يفـ  ؟َاّلي  ر م  ج  َالـم  ش  خ  يـ  ـــوَو  ج  ر  ـ  َي

َ ك  ــــو  ـف   َ َ ــــيل  َج   !َمََّـــثـ و  ـــل ـم  س  َم  َأ ّن 

َ

َ

 مِنْ شِــعْرِ   أَبِي   نُــــوَاس

 فِي الـغ ــــــزَلِ 
َ

1-َ ت ََ ال  ــــاذ  ع  ل ـلـ  َو  ال  َم 

2-َََ ّج  َفـ   ّ َك  ن  َم  ع ــي    ُ

َأ خَ ــــيـ أ مَ ََ-3 َأ ن  َيـل  َــر ْـ ن 
ََال َََ-4 ال  ََو  ـاَال  َم  اك  ذ  َو 

ََ

َ ات  ه  ــري َتـ  َل  ق ــــن  وي َز 

َ ت  ال  ــــو  َم  َيف  ــن  م  لـ  ـ  َي

ـ َح  ــت ــيَّ َر اح  َـــــم ن  َي ـات 

امت َ َالـم  ـــّتي َح  َُ ك ــون 
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 الشـــــرح
1-َََ: د  ــر  ـف  َ)الـم  ت  ال  ـاذ  َ«(:َةَ ـل ََاذَ »الع  امت  ئـ  .اللي ـــيل  :َال بط  هات  َ.َالـتُــري

2-َََ: ـع  ـم  .«(:َاجَ ـجَ ـفَ »الف ــــُجَ)الـج  ع   ُ ا َالو  ر يق   الطي

 مِـــنْ شِــعْـرِ  أَبِي ُنـــــوَاس

 فِي اهلِــــجَاءِ 

 

ا ق اش  ــوع َر  َج  ن  َم  َللا  ات  َأ م 

َ ـم  اه  تـ  و  َم  ت  ـم  َأ ْش   و  ـ  ل يف او  غ  َر 

َََََََََََََََََ 

ر ي ََأ د  ؟ََال  ــــوك  ـج  َ!ب ــــامََأ ه 

ـ ض  ـــــر   َ َ َ َيف  َ ت  ــر  كـي َفـ  َ ا ذ  َا 

 

َ

َ

**** 

َ ق ــــاش  َر  ات ت  ــاَم  َم  ــوع  َالـج  ال  ـو  لـ  َفـ 

وا اش  ع  ـ  َل ن  ذ  َا  ك ـن واَالـق ـب ور   ُ َ د  قـ  َو 

 

ـــــر ي ج  ـ  َي َ َال  َ يـــــك  َف  َ ان  َل س 

ــــر ي ع  َش  َ ـل  َ ف ـق ـــت  َأ ش  َــك 

 

 مِـنْ ِشـعْرِ  أَبِـي ُنــــوَاس

 دِ ـــــهْزُّـي الفِ
 
 

1-َ ََ َالـف ـّت  أ ب  ـ  َالـه َإلََّي ّ ـباع  ىات َـو 

2-َ ةَ َ ــــو  َن س  ىل  َا  ي ك  ـَّـ  ـي  َب ـع  ـــم   ُ َف ا

اََ-3 ر ه  د  َخ  ن  َم  اء  ر  ـو  َالـح  ل  ـتـ  ج  ـ  َي َال 

4-َََ اك  ــــذ  َفـ  ــــق ىَللا  ـي َات ـن   يالَّذَ م 

 َ ـــج  هـ  َّـ  م  ـالو  َ َق َ ــــح  اض  َو  ه  ـ  َل

ال ـحَ  َالصي ل  ـم  َالـع  ــــني ه  ور  ـهـ  َم 

الَي ــــحَ َا  اج  َر  ه  ـ  ان ــــي  َم  ؤ  ــر  َام 

ََـــيـقَ ـــــسَ  ه  ي  ـ  ل ــت ـجَ ا  اب ـحَ َـرَ ـــالـم   الري
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 الشـــــرح

ــــع .َاــمَ سَ ََ-2 م و:َا ر ُـ ف  َي س 

ـت لَ َ-3 ـت ـل ىَيـ ج  ـــــيَالـرَّجَ ـا ج  َع ـر وس  َْـ ظـ ـــل  ََم  ـل ـــــه : َإلـ ي ها َالـخَ ـــر  :ـــــوَّة . ر  بَ َد  َالـحَ ــــالـخ  ـعَ ـــــاء . ـم  َ:ـو ر اء َ)الـج 
َع ـيَ «(:َح ورَ » َيف  ت ـدَّ َاش  َبَ هَ ــن ــــيَ ـم ن  َالــا َُـ د لَ ــب َـــي ـاض  َالسَّو اد ؛َو قـ د  َو س و اد  َـي اض  َبـ ع ـض  ـظـ ة َيف  َاللَّـف 

َع ل ىَالـب ـ ـو اط ـن  َالـالـم  َم ن  ـــي ـض اء  َح  ل ك  َب ذ  ـص د  َيـ ق  َأ ن  َد ون  َع ـيَ ــن  ساء  َيف  َالشَّاع ـــهَ ــن ــيَ ــو ر  َــا.َو لـ ع ـلَّ ـر 

َحَ  َو ثـ قَ ور َــــيـ ل ـم  ـح َإىل  َآم ـن َو ع ـم ل َالصَّالـ حات  َم ـن  َبـ ـه ـنََّإلَّ َيـ ظ ـف ـر  َل  ــنَّـة َاللَّوات  َم ـو از ينـ ه .الـج   َ َـل 

 يِّ ـلِـــاهِـبَــام الـشَـألبي هِ

 درَـجْـعَ  ادمَّ ـحَوَ  ارشَّبَ  جاءِي هِفِ
 

َبـ ــقَ ََ َبـ ن  ـد ي َب شَّار  ـه  َم ـع َحَ ـــــــــت ـل َالـم  ،َفـ د ف ـن َب شَّار  ـع ـر وف  َال ع ـم ـىَالـم  َر د،َالشَّاع ـر  ـر دَيف  ـمَّادَع ـج 

لـقَ   ِ َ ـد .َو م ـــرَّ َو اح  َش ـع ــــبَ ـم ك ان  َم ن  َش اع ـر  َــــــر ي ن  ةَ ر اء  ـــر  ص  يَب شَّار ا،َيَ َاكنَ َالبـ  َلـ ه َأ بـ وَه شامَي هاج  ـق ـال 
َع ـل ىَقَ ــلَ الباهَ  ذ  ه َال بـ ــبَ ــي ،َفـ و قـ ف  َه  ـماَو أ ْـ ش ـد  :ـــــــي ـــر يـ ه  4ََات 

َ

َالَ  ــــع  ب  َتـ  دَ ق د  ـر  ـج   َ َ ف ـا َقـ  ـى ـم   ََ

ـب ا ح  ـر  َم  َال  : ض  َال ر  َب قاع  َق ال ت 

ا ــــم  ــيـهـ  اف  ََت  ـــــد  ع  ـ  َب ا ر  ـــــاو  ج  َتـ 

اَ ــــيع  ـم  اَج  َ َار  ال  َم  ي  ــــد  ـ  َي َيف 

 

أ َ  ارَ فـ  َد  َيف  ُ ن  ــــار  َج  ـــــا ح  بـ   ََ

ب شَي َو  ــــاد  ـمي َح  ب  ـق ـــر  َـــــارَ ب 

ىلَالـجـارَ  َا  ــار  َالـج  ض  غـ  أ بـ  ـَا َم 

ارَ  َالَّـي َيف  ــر  ف  ار  ،َوالــاك  َالـَّـي  يف 

                                                           

ان ،َصََاجمللَّـدَ  ،َاّلكتورَطهَحســيَملؤلَّفاتاجملموَةَالاكمَل4َََ  َ.492الثـي
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 ألَبِي نُــــوَاس

 الْـحَـمِيــدِ ـْبـدِ ـــنِ عَفِي هِجَـــاءِ أ بان ب

 

َأ ب ََ َواكن  . ر يـه ــــم  د  ز  ـ  ي َو  ب  ـــر  َالـع   ُ ـر  َُ ك  ك ة  ، ام  ر  َالـبـ  ــــر   َ َشا يـــد  ، ـم  َالـح  ـب ـد   َ َ َب ن  َأ بن  َن َاكن  اسَـو ـو 

 َ َّل  ؛ َالب ـغ ـض  دي َأ ش  ك ـة  ام  َالب  ـض  ب ـغ  ايـ  َالتــي يات  َوال بـ  . ــــران   َ ا َالشي اَج  َت  َل  ِبل   ة  يد  ص  َقـ  ن  َم  ة  اسََل ـيـ  و  ـ  ن

َ: ق ـــة  د  نـ  الـزي َو  ـر  لــك ـف  َب  ه  ـــم  ي ــتي  َو  يد  ـم  َالـح  ـب ـد   َ َ ن  َبـ  ـوَباَأ بن  ج  هـ  ـ  5ي
َ

َ

1-َ ــــانَ َ ـ  َأ ب ا م  ـــو  ـ  َي ت  ه ــــد  َش 

ـََ-2 َالـ  اق  و  َر  ــر  ض  َح  ـــن  ح  ـ  ن َو 

اَََ-3 ذاَم  َا  ــــّتي ـح  َالـ  ـــــلة   ََ

4-َ ََ ِّب  َر  َ ر  ــــذ  ـَّـ  َم  َ ــــام  قـ  َفـ 

ـــــن اََ-5 لـ  َقـ  ــــال  َقـ  ا ـــــم  ـي َك  َو 

مَ ََ-6 تـ  ه ـــد  َش  :ََك ـي ــــف  ق ـــال  َفـ 

7-َََ ــّتي َح  ـــــر  ه  َالي ه ــــد  َأ ش  َال 

8-َ َ! ِّب  َر  ــــان  ب ح    َُ : ق ـل ت  َفـ 

9-َ ـيسَ  َ َ : ق ـل ت  !فـ  ــول   ُ ََر 

ـُيَالـ ََ-10 وسَن   :َم  ق ـل ت  َفـ 

ق ـَ-11 َم  و َذ  بُـك  َر  : ــــال  قـ  َفـ 

َـــــــف س ـــأ ْـ َ-12 ت ــــــَـــه  قـ  لـ  َهَ خ 

13-ََ :  َ َرَ َر ب ـ يَ و قـ ل  ــذ و َح 

ــــــانَ ال ََ ـ  َأ ب َ ُر َد  َ ري َد  ََ

انَ  و  ــــر  هـ  لـَّـي َب  َ ـــــي  َأ م 

َ انَ َأ وىل  َل  و  ــــت  ـ  ن َد 

االَ  َو  ــــــّر  لب  ســـــانَ ب  َح 

ــــاءَ  ق ض  َانـ  َ ىل  َا  َال ذانَ َ

؟ ــــيان   َ َ ــــي   اَب ـغـ  ـــــذ  َب 

! ان  ـي ــــَّـ  َالـع  َ ـــــاي ـن  ع  َتـ 

َ : ال  قـ  !فـ  ان  َم  ان  ب ح    َُ

! ان  ي ـط  َش  ـــن  َم  : ال  قـ  َفـ 

! ــــان  ـَّـي َالـم  َ ــــن  ي ـم  ـهـ  َم 

؟ ــــان  ل س  َو  َ ن  ذ  َا  َ َــــَل  

؟َ ن  َم  ََ ـفـ أ م  ََق ـم  ن  اك  َم 

ـــــــمَ  َغ ـف  َ َو ذ و َ َـــر انَ ـــــة 

                                                           

ان ،َصَاّلكتورَطهَحســيَملؤلَّفاتَاجملموَةَالاكمَل5ََ  َالثـي د  َ.536-534 ،َاجملـــلـي
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ل ــيَ-14 يـ  َذ  َأ َس  ـــب  ــت  م  قـ  َو 

ىَ-15 ـــري م  َي ــتـ  ـــــر  ف  َاك  ـــن   ََ

لـق ـرانَ  َب  ـــــاز ل  َه  ــــن   ََ

ــ ح  لـري َب  ـــــر  ـف  لــك  َــــنَ مَ ب 

 الشـــــرح

1-ََ َُ ـــي ـر  َخ  ر  َك ــثـ  ال  َو  ه  لـ  ـم   َ َ اك  َز  :َال   ُ ُر َد  ري َد  َ!ال 

ــُر.ََ-8 الشي َو  ـــي ـر  امَالـخ  َه  أ ُ ن  د  ـب  َب ـم  َالقائ ل  ة  ـي ي و  ـ  ان َالـم  س   ُّ ـؤ  :َم  ان  َم 

َ«:َانطَ ـيَ شَ َنَ ـمَ »َ-9 َ.طانـيَ شَ َنَ مَ َولَ َُ رَ َوَ ـهَ أ ي 

ـنَ »ََ-10 ـه ــي ـم  ـــُيَالـم  .«ن   ـــي َللا  ََك   َ:َأ ي 

11-ََ: ـع  ـم  َ)الـج  ة  ـلـ  ـق  لَ »َالـم  ـقـ  .«م   (:َالـع ـــي  

13-ََ ـة  ف ـظ  ـ  َل ىل  َا  ـر   َ ا َالشي د  ـم  َرَ »َ  َهَ «َِّب  ح  .َا َش   ن  ز  َالـو  ق ي  تـ  َي س  َيك   ـة  لـف ـت ـح  اَب  ه  اء  ـ  َي ك  ـري ح  بذَ فـ  َالع   َُ َيف  ة  ار 

ََ. َال َ ار يض  ـود  ـم   َ َ ـد  يّ  قـ  َتـ  وط  ََش   ن  َم  ـر ف  ع  اَتـ  َم  ء  و  َض 

15-ََ. اَه  بـ  تـ  ـ  ي َو  ال  ـتـ  خ  ـ  ى:َي ـري م  تـ  َيــ 

َ

 أَبـْـــيَاتٌ  لِلسَّـــيِّــدِ  الْـِحــمْـــيَـرِيِّ 

 ي  ـلِـعَ نِــبْ  نِ ـيْـسَح ـالْ رَ ـبْـــــا ق  يهَ فِ ر ـــــكُذْيَ
 

َـ ََ-1 ـي ـس  َالـح  ث  د  َج  َ ـل  َ ر  ـر  َا م 

ــــنَ َ-2 َم  ــــت  َز لـ  َال  ا ــــم  ـظ   َ َأ أ 

اَوَ  َ-3 ذ  ََ ا  ت  ر  ــــر  ـب ــَ م  َُ ـقـ  َــب  

 

هَ   ك ــــيـي َالزي ـه  م  ـظ   َ َل   ق ـــل  َفـ  َــن 

ــــهَ  ـي ي و  َر  ة  ـــــبـ  اك   ُ َ ـف ـــــاء  ط  َو 

َب ــهَ  ــــل  أ ط  ـــييََفـ  ـط  َالـم  ق ــــف  َـهَ و 

 

 الشـــــرح

1-َ. ة  ـــر  ـاه  :َالطي ة  ـــيـي ك  .َالزي :َالـق ـــب ـر  ث  ـد  َالـج 
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َرَ َ-2 ــي   س  ظام َالـح   َ َ ــــر   َ ا َالشي ـب  اط  ي  ـهاَ. ة َمائـ  ر  َل ك ــــثـ  ة  ـيـ  خ  ـر  تـ  س  الـم  :َ ـف ـاء  ط  َالـو  ة  ـ  اب ح  َ السي َض  ه  ،ََللا  ـَّـ   َ

ـرَ  ـط  َالـم  ة  ر  ـزُ  َغـ  اب ــة  ََس  ـن  اَم  ائ ــم  َد  ـو ي  تـ  ر  َتـ  أ ن  اَب  هـ  ـ  ــــي اَل  َ ا َ.د 
َ

 ـِن رَشِيق الـقَــيْـرَوَانِـيِّ  األَزْدِيِّألبِـي عَـلِــيّ  احلَـسَــنِ بـْ

 
 

َََ َال  ـن  َم  اس  َالَّـي فَ َيـ ر ُـ ج ىيف  ـ  ـهَ ن َـع 

ــــهَ ََ ـيـب  َط  َيف  ـع  ــــم  ط  َيـ  َال  ــــود  ع  لـ  َاك 
 

ارَ َإلََّ  ـــــر  أ ض  َب  ـسي َم  ا ذ  َا 

الَي ََا  ا ذ  َا  ـــــر ق  ارَ َأ ح  لـَّـي َب 
َ

 

 مِـنْ ِشـعْرِ  ابــْـنِ  الْـُمـعْـتَـــــزِّ

 

َك ـت ــــومَ ََ-1 ّ يَك ـت ـــوم  َل ّس  ان  َل س 

2-َ ََ ال   َم  ل  ـبُــــــهَ و  َح  ــــن  ـفـي َش 

3-َ ََ ه  ـ  ـل ــــت ـال ــــــورَ َم ـق  َأ ح  ن  ـــاد  َش 

ومَ ََ-4 ـج   ُ َ وم  ـج   ُ َ ي ـه  ـيََ لـ  ـع  م  د   فـ 

ــــومَ   م  ـ  َن ــــوم  م  ـ  َن ــــّب  َب ـح  ــــي ـع  م  د  َو 

ــــيَ   ُ َو  ــــي   ُ َو  ـــــامل  َالـج  يـــــع  د  ـ  َب

ــــظَ ـو لَ  ـحَ َف  ـــــيَ ُ  خ  َر  ــــي  خ  َر  َـــور 

ـق ــــيَ   ُ َ ـق ـــيَ   ُ ََ ـل ــــي ـه   َ ـيََ ـــم  س  ج   و 

 الشـــــرح

1-ََ. ـــّر  َل لّس  ــح  :َف اض  ـوم  م  ـ  .َن َب ـه  اح  ـ  :َب ـــّر  لّس  َب  مي ـ  َن

2-ََ. ان  ر  ـ  ب َو  ـف ـن  ع  :َأ ض  ـفيــــن  َش 

3-َََ: يث  ن ـؤ  َ)الـم  ر  ـــو  .َال ح  ة  ـيـ  ـب  َالظي د  ـ  ل :َو  ن  اد  .َالشي :َالـع ـــي   ة  ـلـ  ـق  َ«(:َءَ ارَ وَ ـحَ »الـم  اض  يـ  ـ  َب ي ـه  ـي ـَّـ   َ َ َيف  دي تـ  َاش  ـن  َم 

َ َأ و  ت  و  .َالصي ب  ـلي ـر  ،َخ  ح  َالّس  ي  َ ظ  َ: ور  ـح   ُ َ. اد  ـو  َالسي اد  ــو   ُ َو  اض  .الـب ـيـ  ـيـق  ق  َالري ب  ـذ  :َالع  ـــي  خ  الري ف ـظَ  َاللـي

4-ََ. ـر يض  ـق ـي :َم   ُ َ. ـر  م  هـ  ـَّـ  :َم  ََس  وم 

َ
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ـِـنَــفْسِــهِ   أَبـْـيَــاتٌ   أَنــشَدَها   ابـْـنُ   الـمُـعْــتَــزِّ   ل

 
 

َالـك ــــت امنَ  َيف  ف ت  َأ ْس  

َ ـّتي َح  ك  ـبـي َح  ت  م  َك ـتـ 

َ م  لـ  َب ــــدَ فـ  َل ــي  َُ ك ــــن 

 

 َ ـــــان  ه  َد  ــــّن  َم  اك  ذ  َو 

َ ـان  ـت ــــم  َك  َ ـت ــــه  م  َك ـتـ 

َ ان  ـل س  َب   ُ ــــر  ك  َذ  ــن  َم 

 

ـِــيِّ   أَبـْـيَـاتٌ   إلبــْـرَاهِيمَ  بـْنِ  الـعَــــبَّـاِس الصُّولـ

 ق الــَــهَا يِف الـف ـضْلِ بــْـِن سَــهْلٍ 

 

 

َي ــــدَ  ه ل   ُ َ ن  َبـ  ل  َل ف ض 

ى َل لـَّيــــد  ا ـــــن  اط  بـ  َفـ 

َ ــــــَّن  َل ـل غ  ــــا هـ  لـ  ائـ  ـ  ن َو 

َ

لَ َ ـثـ  َالـم  ا ـن   َ َ ـر   َ ا قـ  َتـ 

ــــلَ  ق ـبـ  َل لـ  ا ه  ــــر  اه  ظ  َو 

ـــلَ  َل ل  ج  ـــــا ت  ـو  ط   ُ َو 

َ

َ

ـِـإلبــْـرَاهِيمَ بــْـنِ الـعَـــبَّـاِس   يِّ   فِي الغَـزَلِ الصُّـولـ

 

َ ـــــّن  ج  َب ـالـتـي اء  ت ـــــد  بـ  َا 

ــَّّ ـــــيــ ج  تـ  ـ  َب ت ـف ــــاء  اش  َو 

ــ  َ َأ  َل ك ـي  َل  ل  َقـ  َب ـأ ِب 

ا ــد   َ َأ  اك  ىَذ  ـَّـي م  َتـ  َق ــد 

َ

ََ ــــّن  ظ  َب ـالـتـي ـــــاء  اق ـت ـض  َو 

َ ائ ك  ـــــد   َ َل   َـــك  ــــــّن  َم 

َ ـــّن   َ َ ت  ض  ـر   َ َأ  َل ـــم  م  َــلـ 

َ ـّن  م  َالـتـي وا الـ  ـ  َن ق ـــد  ـي ،َفـ  َئـ 

َ



 

98 

 

 مِــْن شِــعْــرِ  أَبِـي تَـمَّـام

 

 

1-ََ ة  ــــيلـ  ََف ض  ـــر  ش  ـ  ََن ََللا  اد  اََأ ر  ذ  َوا 

2-َََ ت  ر  ـاو  ــاميَج  َف  ار  َالـَّـي ال  ت ـع  َاش  ال  و  ـ  َل

ودَ َ س  َح  ان  َل س  ا هـ  ـ  َل اح  َأ تـ  ت  ، يـ  ـو  َط 

ـودَ  َالـع  ف  ـر   َ َ يب  َط  ف  ـر  ع  َيـ  ن  اَاك  َم 

 الشـــــرح

ق ا؛َََ-2َ ـلـ  ـط  َم  ة  ح  ائـ  :َالـري ف  ـر  ــــثَ الع  .َـرَ ــو أ ك  ة  ــــبـ  ـيّ  َالطي ـة  ح  ائـ  َالـري َيف  امل ـه  ت ـع   ُ َا

َ

َ

ِالـزَّيــَّاتِ مِـنْ  شِـْعـرِ  مُـحَــمَّـدِ   بــِْن  عَــبْـدِ  الْـمَـلِـكِ  

 لِ زَـــــغ ـي الفِ
 

 

ــــــدَ ََ-1 ع  قـ  ََو  ل ــــب  َب ـقـ  َ ام  َقـ 

2-َََ ص   َالـقـ  ب  اح   َ اَ ـ  َيالَّذَ ي

ــََ-3 ـــس  ح  َفـ  اس  َالَّـي ـم  ّس  َقـ  ن   ا 

 َ ـّن   َ ف ــىَ ـ  ـاَن مي ـ  ـل َل َـدَ الـج 

َ ــر  هـ   ُ ق ــــَن َـــع ـي ـأ  ر  َدَ و 

ــــدَ  َأ ح   ّ َك  ــن  َم  َب ك   ــب 

 الشـــــرح

1-ََ. ــت ـامل  ح  اال  َو  ـــب ـر  :َالصي د  ـلـ  َالـج 

3-ََ. :ََك فان  ب  س   َح 

َ

َ

َ
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 أَبــْيـَـاتٌ  لِــبَـشَّـارِ  بـْـِن  بُــرْدٍ 

 

1-َََ َك ل   َ ََيف   َ َك ـن  ََم عَ إذ اَ ُـ ـــب اال م ـور  َـا

هَ َ-2 ـي ن ا  َفـ  اك  َأ خ  ــل   َ َ َأ و  ا د  اح  َو  ـش  ع  َفـ 

َمَ ََ-3 ب  ََ ش   َل م  اَأ ن ت  ذ  َالـا  ـل   َ اَ ار   ىذَ ـق َـــر 

ُـ ــبَ   َُـ ع ـا َل  َالَّذ ي َُـ ـل ـق  َلـ م  َــــهَ ص د يق ك 

ـان ـب ـــــهَ  ـج  م  َو  ة  ــــري َم  ب  نـ  َذ  ــــار ف  ـقـ  َم 

َـالَّيََيَُأَ  ،َوَ ت َـئ َـَمَ ظَ  َـت ََاس   ؟هَ ـب َارَ شَ وَمَ ـفَ ص 

 الشـــــرح

2-َ َع ـنَ َ َابـ ـت ـع ـد  ء : َالشَّي  َج اْ ب  َأ ات ه . : ْ ب  َالذَّ َق ار ف  ال طـ ه . َق ار بـ ه َو خ  ء : َالشَّي  ـه .ََق ار ف 
َ اْـ ــب ه:َأ ي  ـــر ىَة َرََّـمَ َهَ ـبَ ـــاَْ َمَ وَ و َم  َ.أ خ 

ـر د :َََ-3 ـوَ «(:َاةَ ذَ ـقَ »الق ذ ىَ)الـم ف  ْـ ح  َو  َُـ ـــــــر اب  َم ن  َالع ــــي  َو الشَّـر اب    ه .م اَيـ ق ـع َيف 

ـْـنُ   ـَــوِيّ  ِيد زِـيِ أَبــْــيَـاٌت  قَاَلـها ُمـحَـمَّـدُ بـ  األُم

 ابًـِـعاتـا م  ئ ـطِـبْـت ـسْ م  اه رخان شَ ـف نِــْـيسى بعِـلِ
 

1-َ ََ َك ـن ت  ق ـــد  ـ  يـــــكَ ل َأ ر ج  

ك ـََ-2 َأ و  ن  َم  ت  ب ح   َ َأ  د  قـ  َفـ 

ــىََ-3 ض  َأ ر  َب ـأ ن  َل  َض  ـر  َأ تـ 

َّ ــي ــََ-4 ــــاَأ فـ  َم  ن ي ت  َأ فـ  ق ــــد  َو 

ـََ-5 ـــــَّـ  ص  َيـ  َأ ن  َللا  ع ــــلي ـ  َل

ـــــرَ ََ-6 ـك  َش  َب ـــل  ق ــــاك  أ لـ  َفـ 

ال َََ-7 ـو  ي  ـ  ال َالـح  َيف  ـــوك  ج  ََأ ر 

ََ ــى ش  َأ خ  ــــــرَ َـــنَ ـــمَ ل ـام ه  َالي

ََالـف ـق ـــرَ  ىل  ََا  اِب  ــــبـ   ُ ََأ  َــــد 

ـــــر ي َأ م  َ َيف  َ ــــي ك  ق ـص  ـتـ  َب 

ـر ي؟ ـم   َ َ ن  َم  ك ر ك  َش  َيف  َـت 

ر ي َأ د  َال  ـي ث  َح  ــن  َم  َل  َـــع 

َ َ ــــان  قـ  لـ  تـ  رَ و  ـــــذ   َ َ َ َب ــل 

ــرَ  َالـي س  ال  َو  ـــر  س  َالـع  َال  َـــن 
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 الشـــــرح

َإ لـ ي ـه .ص ــن ـع َالل َ ََ-5 س ن  َص ــن ـع َلـ ه َم ـع ـر وف ا؛َأ ح  :َأ ي  ن  َـه َلـ ف ل 

 مِــْن شِــعْرِ  أَبِـي نُــــوَاس يفِ  الْــغَـــزَلِ

 

1-ََََ اب ــــه  ََث ـيـ  ـل َك  ني ــأ ط  َـع 

ن اََ-2 س   َح  ه  ـهـ  ج  كَو  ز يد  ـ  َي

3-َََ ـي   الـ طَ ب ـع  ـت ـيـالـتيـََخ  َف 

ََل وَ ََ-4 ـاب ـــرّي   ُ ََ ــــّد  خ  َو 

اَ ــــر  م  َقـ   ُ ار  ر  َأ ز  ـــن  َم  َـــن 

ا ــــر  ظ  ـ  ََن ت ــــه  ـاََز د  ذاََم  َا 

َ راَم نَ ـــر  ــو  اَالـح  ـف ان  َأ ج 

ــوَي ص  ــــتـ  ََم  اب  ـــر  ط  ََقـ  َاُؤ

 الشـــــرح

3-َََ اض  يـ  ـ  َب ة  ـــدي :َش  ـــــي   َالـع  َيف  ر  ــــو  .َالـح  اء  ـيـ  َح  َأ و  ال  ال  َد  ــــر  ظ  َالـَّـي ار  ن ك س  :َا  ـت ـي  ف  يـ التـــي ََالـبـ  ة  ــدي َش  ــع  َم  اض 

. اد  ـو  َالسي اد  و   َُ

ّ ـَََ-4 َالـث ن  اب ـر ُيَم  ــَالسي :َـ ـق ـطَ ـي ـاب   ُ َ: ـــــع  م  َالـدي َأ و  َالاء  ـر  ط  .َقـ  ر  ــد  ح  نـ  :َا  ب  ـــوي ص  .َتـ  د  ــّي  َالـج  ــيـق  ق  الـري

َ ــــع  م  َالـدي ر  ــــد  َّ ـح  ـ  َي ـي ث  َب ـح  ــــة  ـوم  َالـَُّـع  ن  َم  ــــدي َالـخ  ني َا  ق ـــول  ـ  .َي ة  ـــر  ط  َقـ  ة  ـــر  ط  ي ت سقـ  َفـ  ي ـه  ـلـ  ـَ  ـطَ اقـ 

ة . ـــر  ط  ة َقـ  ـــر  ط   قـ 

ـْـنِ  مـِـــرْدَاس  أَبــْــيَـاٌت  نُسِــبَـتْ إىل الـعَـــبَّـاسِ بـ

 

ر يهَ ََ-1 د  ـز  تـ  َفـ  يف  َالـنيح  ــل  ج  ىَالـري ر  َتـ 

2-َ ََ ـــد   ُ َال  ع ــــاف  ـثـ ــض  اـــأ ك  ئ ََر ه  از  َــــي 

3-َََ ــــال  َالـّر ج  ــــم  ـظ   َ ـف امَ يـ  ـز  َب  ه ــــم  ـ  َــنَ ل

ـورَ َ ـص  َه  ـــد   ُ َأ  اب ـه  و  َأ ثـ  يف  َو 

َ ـه ا م  ـــر   َ أ  َو  َت ََاللَّـو ات  رَ ال  َـزُ 

لَ  ــيَ و  خ  م ََو  َك ـر  ـه م  ي ــَّـ  َز  َـك ـن 



 

101 

 

 الشـــــرح

1-َََ ه  ،َأ ي  ـتـ  ر يس  َفـ  ـــر  ص  هـ  ـ  َي ه  ـي ن َل   ـد   ُ َل ل   ـف ـة   َ َ: ور  ص  ا.الهـ  ي  اَت ك س  ه  َُ ك ّّس  

2-ََ. ئ ـر  ز  ـ  :َي ر  زُ  ـ  .َي  ُ ر  ـد   َ َ ن  َم  اح   َ َ: ر  ئـ  ز  ـ  َي َأ و  أ ر  ز  ـ  َي ـد   ُ َال  أ ر  َز 

 

ـْنُ  إسْحَاقَ  إىل  أَبِــيـــــهِ   أَبــْـيَـاتٌ   نَـسَــــبَـها حَـــمَّـادُ  بـ

 
 

َالـف ـت ـيَ ََ-1 َّ ك  َم  ق  ـف ـر  لـم  َب  ح  َال 

ال ــت َََ-2 قـ  َو  ــــّن  َم  امء   ُ َأ  ـز ئ ت  َه 

3-َََ ن  َ ـــل  ـب اَ ي  َش  أ ت  ر  ََ َّفـ أَ و  َــــ

4-َََ ّن  ا  َفـ  ن  ـل   َ ي ـب اَ َش  ي  ـر  َتـ  ن  َا 

ازَ ََ-5 ر  َج  و  ه  َو  ي ـف  ف ُلَالسي َيـ  َق د 

يَ َ ض  َالـَّـي اب  بـ  َالشي ـن  ص  ىَغـ  و  ذ  َو 

ـــ  َ و م  َالـ  ـــن  ابـ  ـ  َي َك ـبَ أ ن ت  ــّي  َــيَ ل 

َ ـن  ابـ  ــت  ــيَ و  يَس  ـد  َج  ي ب  َـــــرَ ب ش 

ـز يـــرَ  َم  ــو  ـلـ  َح  ي ب  َالشي اك  َذ  ــــع  َم 

َ ـول  ص  يـ  ي ـثَ و  ـــــيَ َاللـي ـق   َ َ ـو  ه  َو 

 الشـــــرح
1-ََ. يب  ش  :َالـم  َالـف ـت ـــي 

4-َََ ـن  َم  ور  ،َأ ي  ـز  :َالـم  ر  ـزُ  .الـم  ون  ر  ائـ  َالـزي ي ـه  ـلـ   َ َ د  دي ر  تـ  ـ  َي

5-َََ ي ـف  َالسي لي :َيـ ف ـل ـهَ فـ  ـة  َالف ـر يس  َ ـل  َ ول  ص  َيـ  ـد   ُ َال  ال   َ َ. اع  طي :َالـقـ  از  ـر  .َالـج   ُ ـّد  َح  َيف   ُ ك ّس   َو  ـه  م  لـ  :َثـ 

ا.َ ه  ر  هـ  قـ  اَو  ـل ــهي   َ َ ث ب  ـق ــــاللَّـي ثَ و  .َالع  د   ُ ي .:َال  ـر  َالـج  ـق ـور  ،َأ ي  ـع  :َالـم   ي 
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ـْـنِ  ُبـرْد  لِــبَـشَّـارِ  بـ

 لِ زَــــي الغ فِ
 

1-َ ـه اَ يثــ  د  َح  ـــف   َ َر  ك  ني َو 

2-َ ان ـــه اَ َل س  ــــت  ح  َتـ  ك  ني َو 

ـََ-3 ي  ـلـ   َ َ ـع ت  ـم  اَج  َم  ال  َت  َو 

أ َْـّـََ-4 اََبـ ــــــــو ك  َـــر اــلشَّـاـر د ََـــــــه 

اَ ــــر  ه  َز  ي  َك س  ايض  َالـّر  ـع  ط  َق 

ا ــــر  ََس   ــــيه  َف  ف ـث  َّـ  ـ  َي وت  ار  َه 

ا ــــر  ـط   َ َو  ــــب ا ه  َذ  ـه ا ـ  َث ـي اب َــه 

َص ـ َف ـطَ ــب  َم ن ك  َـر اـــــف اَو و افـ ق 

 الشـــــرح
2-َ امَ ه  ـر  ك  َذ  د  ر  َو  ان  ـر  اح   ُ َ : وت  ار  م  َو  وت  ار  ميَ َه  َالك ر  أ ن  َالق ـر  2َ)َيف  امَ(102: ر ه  ح  َب س  اس  َالـَّـي ن ا تـ  َفـ  َ .

َ َّ َب ـه امَــــفـ  َ.للاَ كي 

ــــََ-4 ع  ـ  َب ي ـه  ـ  ل َا  ك  ف س  ـ  َن ـف ت  َه  ق ـــد  َو  ه  ف ــــتـ  اد   َ َ اف   َ َ ـــش  ـَّ ـع  َم  ر د  َب  اب  َب ش   ه  ـب ـتـ  اح   َ َ ـه  بّ  َي ش  ل  َن  َأ ن  د 

َ ـَّ ـك  َم  ـــش  َ.الـع ط 

 ألَبِـي عَـلِـيّ اْلــبَـصِــــيِ 

 

ـــيَـة    يَـذُمُّ مُغَـنِـّ

 

ب َََ-1 ـر  َالطي يت  م  يَيـ  ن د   َ َ ك  اؤ  َّـ  َغ 

ةَ ََ-2 ي ــــَّـ  َقـ  ـــن  ََم  ب ل   ََقـ  ََأ ر  م  ـ  ل َو 

3-َ ةَ َ ــــيـي ن س  َا  َ اس  َالـَّـي ــــد  اه  َش  ال  َو 

4-َََ ُن  ّد  ص  َتـ  ك ـي ـف  قَ فـ  ـاش   َ َ ــن   ََ

5-َََ ج  ــــاز  َم  ـو  ـ  ل ــــّر هَ ََارَ ـــنَّــالو  َح   ايف 

ََ ب  ــيَالـك ـر  ي  ح  َيـ  ود  لع  َب  ك  بـ  ض   َو 

ــــب َ ح  تـ  َّـ  َتـ  َ ا ـــب  س  َف أ ح  َ ــــّن  غـ  َتـ 

ب َ ش  َخ  ن  َم  ن  َب ــــد  ه ا ـ  َل اك  ـــو   َُ

؟ ــــب  ََك   ََك  ــــب ا َاكن  و  ـ  َل ُدك  ، و  ـ  َي

يث ــــكَ  د  ََ ح  ــــد  ـم  اَ أ خ  ن  َـبَ ــــاللَّـهَ م 
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 الشـــــرح

1-َََ: د  ـف ر  َ)الـم  ب  ةَ كَ »الك ـر  ـ  ب .الَ «(:َــر  ات  قـي ـش  الـم  َو  ـوم  م  الـهـ  َو  ان  ــز  َح 

2-َََ: ـع  ـم  َ)الـج  ة  ـَّـ  ي  .«(:َانَ ـي َـَقَ »القـ  ة  َّّ ــــيـ  ـغـ  َالـم  َأ و  ـة  َال م 

4-َََ .َك  ب  َالــك  ب  اء  َد  ه  ـ  اب  َ ََك  ب ا:َأ  َُ ك  ب  َالــك  ب 

 أَبـْياتٌ  لِْلـعَـكَــوَّكِ  عليِّ  بــْـنِ  جَــــبَــلَـةَ 

 

 

 

 

 

1-َ َْـ ــز لَ َ يب  َم ش  ل  َج ل 

2-َ ـــب اَ اح   َ َ ب  اح   َ ىَ و  َط 

ــــر يََ-3 َأ ق ـص  َ ــــِت  ـ  ل ـاذ   َ َأ 

 

ــــلَ   َرح  ـــب اب  َش  َوأ ْ س 
لَ  َاُلو  ف  ـت ل  َاخ  اك  َك ذ 

لَ  ـذ  َالـع  يب  ش  َالـم  َك ـف ـاك 

 

 الشـــــرح
2-َََ: ـع  ـم  َ)الـج  ة  ـ  ل و  .َالي ـاق ب  ع  :َالـتـي ف  ت ل  خ  :َ«(:َلَ وَ دَ »اال  ل  َاُلو  ف  ت ل  خ  َب  ود  ـق ـص  .َوالـم  ة  بـ  لـ  َوالـغـ  ء  ت ـيل   ُ اال 

َ ن  َم  ز  َالف ـو  ال  ت ـقـ  ـ  ن .ا  ار  ت ق ـر  َاُ   ال  َو  َث بات  َغ ــــي   َيف  د  ـ  َي ىل  َا  د  ـ   ي

ئَ ََ-3 :َاللَّ كَ ـــــم .َأ ق صَ ـالع اذ ل  .ـــــــــيَع ن َاللَّـر ي:َأ م س  َو م 

ـْـنِ اْلــمَــــهْدِيِّ   أَبــْـيَـاتٌ   إلبــْـراهِيمَ  بـ

 ونَ ـــــم أْـمَـا الْ ـهَ ـبِ  بَخاط 

 

 

 

 

 

َ ن ـــب  ـيَ ذ  ـظ   َ َ ي ك  ـ  ل َا 

َال َ َأ و  ـقّ ــــك  َب ـح  ذ  خ  َفـ 

َ م  ـ  َل ن  ََأ ك نَ ا  ع ال  َف  َيف 

 

ــــهَ   ـَّـ  َم  ــــم  ـظ   َ َأ  أ ن ت   و 

هَ  ـَّـ   َ َ ل   َب ـف ـض  ف ـح   َ َف ا

هَ َنَ ــــمَ  ك ــــَّـ  َفـ  ام  َالـك ـــر 
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 أَبـْـيَـاتٌ  نُسِـبَتْ  إىل أَبِي الْـعَــتَـاهِـــيَـةِ 

 

 

 

 

 

 

1-َ ـخَ َال ََ َبـ ل ـحَ ـــــــــُـ ف  َـــــي ـةَ ـــــر نَّ
2-َ َالـر  ّيَ ــــــــوج  َه  ا َِب  ـــو ي َُـ ه 
َي ــق ــَ-3 َالـفَ د  ف  َالشي  ر ك  َـــد  َّت 

ََ ت  ــر  َطَ هَ ـــتَ ــم نابَ َك ــثـ  َو يـــــل ـةَ ا
يل ـ َالـح س  ـاَذ ْ ب  َْـّـه  أ َك  َةَ ح 

َـل ـيــــــــل ـةَ ـي ــــــــــتـ ـه َقَ ـيـ ــــــــــو م اَو لـ حَ 

 الشـــــرح

2-ََ. ة  لـ  ـج  :َالـع  ة  يلـ  س   َالـح 

 أَبــْـــَيـاتٌ  ِللـــنَّـابِـغَـةِ  اجلَـــــعْدِيِّ

 

ــي ا َالـح  َيف  غ ب  ر  ـ  َي ء  ـــر  َالـم 

ب ـــ ـ  ي َو  ــــت ـه  اش  َب ش  ـــــَّن  ف  َتـ 

ُـ س ــ َـــــو  َ َحَ ــوء  ه  َ م  َــــــــت ـــال ّيَّ

ــ ل ــك  َه  ن  َا  َِب  ــــت  ام  َش  َك ـم 

َ

َ

َ
َ

 َُ ُ ض  َيـ  د  َقـ  ـي ش   َ َ ول  ط  َو  َة 

 َُ ـُر َم  ي ش  َالـع  و  لـ  َح  ـد  ع  ـ  َــق ىَب

ي ــئ اَيَ ـــــــَم اَيـ ــت َـــ َر  هَ ــــــــسَ ــر ىَش 
 َُ ُر ََد  ََلل  ل  ــــائـ  قـ  ََو  َــــــت 

َ

َ

 اهللِ  عَــبْـدِ  بــْنُ  احَلـسَنِ عَـِلـيُّ   يُّ  أَبُـوــأَبـْـيَـــــاتٌ  أَنــشَــدَها الطُّوسِ 

 

1-َ َعَ َ  َ ـــــــــأ ُ  َاللَّـــل ىَع ـه  َـــــــد  ه  َــي ال 

2-َََ ت  ض  ـتـ   َ ا َو  أ س  لـيـ  بَ َب   َ َ ه  ـَّـ  ام  َـر 

3-َََ ش  َأ خ  ت  ل س  ـــوَو  ج  َأ ر  ت  َف ل س 

4-َََ سات  َم  َيف  ـــر  ه  َالـدي ـه ـــد  ج  يـ  لـ  َفـ 

ــَ َبـ عَ ـــو ح   َ ث  َأ م ـــــــــــــد  َــورَ ــــــد  ه 

ورَ  الُّس  َو  ن  ــــز  َالـح  ل  ـت ــــد   َ ا َو 

ـــورَ  َالـُده   ُ ــــد  ع  ـ  َب ث ت  ــــد  اَأ ح  َم 

؟ ــــي  ض  ََيـ   ُ ــــد  ـهـ  َج  َ ـس  َف امَ

 الشـــــرح
4-َََ اء ت  س  :َم  ات  س  .ا:َرَ ـي ــََـضَ َُ َيَ ـــضَ ـي َََُ ارَ ضَ .َم  َب ـه  ــري َأ ض 
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َ

 

 أَبــْـــــيَـاٌت  البــْنِ  األَعْـرَابِـيِّ 

 
 

1-َ َ ََُ َقـ د  َْـّــــن  َِب  ـبَّــــر وه ا ــز َــخ  َـــــــوَّج 

2-َََ ت  َق الـ  مي اثـ  ـــــت  ىَل  خ  ـــر  ل  خ  َو 

اََ-3 ّي  د  ـ  َل َن ســـــاء  ىل  َا  ت  ـــــار  أ ش  َو 

أ َْـََّ-4 َك  ــه َلَ ـــــــــــم اَلـ ق ـل ـِب  َم  َـــــي س  َــــن  

ــيع َََ-5 ظ  َفـ  ي ل  ــــىَا  م  ـ  َن يث  د  َح  ـن  َم 

 

َال  اُـ م  َُ ك   َ َفـ ظـ لَّ  َ َسَ غ ـيـــ َــــرَّاــــــظ 
َ ج  وي ـــز  َتـ  ــــه  ـتـ  ي  ـ  َل َ ا: ـز  اج  ــــر  ََ ش 

ا ـت ـر   ُ َ ـــر  َل لّس  ـه ـني ـ  ون َد  ى ــــر  َتـ  َال 

ـ ـــــــو ع ظ ام  َإخ  ـَــالَ ـــي َفَ ــــــف ـيـه  َار َـــتَ ــــــــــنَّ
ا ـر  ـم  َج  يه  ل ّظ  َتـ  ن  َم  ل ب  َالـقـ  َيف  ل ت  َخ 

 

 الشـــــرح

4-ََ. ـف  ع  :َالضي َالف ـــــت ـر 

5-َََ: ي ل  ىَا  ــــم  ـ  .ن ــــن  غـ  لـ  ـ  َب ي ،َأ ي  ل  َا  ف ـــــع  تـ  َار 

َ

َ

َ

 أَبـْـيَـاتٌ  حَكَاهَا  األَصَْمـعِـيُّ

ـْبـكِي عِـنْـدَ  ق ـــــْبـرٍ   عَنِ امْـرَأ ة   كان ـتْ تـ 

 
 

؟ ّن  َم  ت  د  َأ ر  ا َماذ  ـر  ه  َد  َاي 

ف ــي لـ  َا  ـف ـق د  َب  مان  َر  ــــر  ه  َد 

ََ ي ََك  ََللا  ــــك  ـَّـ  عَ أ م  و   ر 

ـيهَ   َت   َأ ر  اَك ـن ت  َم  ف ت  لـ  َأ خ 

ت ك ــــيهَ  أ ش   َو  َز مـــان  ك و َأ ش 

َمَ  ي ك  ق ــــيهَ َ اــو  تـي َتـ  َك ـَّ ــــت 
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ـيِّ   مِنْ  ِشعْرِ   أَبِـي   الـَعــــبَّـاسِ  الـضَّـــــبِـّ

 

 

اََ-1 ََالف ــــر  ىل  ََا  ي ك ـــَن  ر  ََتـ  َال 

َغ ــع ــنَ َو الشَّم سَ َ-2 َاوبـ ـهَ رَ ــــــد 
اقَ َ ذ  َالـم  ــــُر َم  ه  ـي ن ا  َفـ  َق  ،

َمَ ــفَ ـُـ صَ  َالــــر  َألـ م  َـر اقَ ــــــفَ ن 

 الشـــــرح
يَ ََ-1 ـ  ل َا  أ ني م  َا ط  : ء  َالَّشي  ىل  َا  ك ن  ر  ـ  َي ــن  ك  َـر  َأ ن  ــي ــة  َوالق اف  وض  ـــر  َالع  ـد   َ َق وا ي  ََت   ل  َه  . ََ ه  َ ل  م  تـ  رَ ي ش  َد 

َــب َـال ة  َك ل م  َع ل ى  َ َال«َالف راقَ »ي  َم ن  ـو  اَالـنَّـح  ذ  ل َه  َُـ ف ض   ا؟َه ل  م ل ه  َــتَِّب  ك  ر ح  ؟َا ش  ـق ط يع 

ابَ  َـإج  َ ـت ـك  ََت  ل  ه  .َ اكن  م  َاال  ر  د  قـ  ل ه َا ف ّص  ـجَ ـو  َالـع  َيف  ــــد  ج  َو  َأ ّي  ا؟ََ ل  اذ  ش  َا ـي  ـي  غ  َتـ  َهَ ـز  ـق  َالـَُّـط  َُ ك ون 

َي ــت َـَك ـفَ  َب أ ن  ؟ـيل  وذ  اَالُشذ  ذ  كَه  ار  َد 
َ

ـْنِ  عَـــبْـدِ  احلَـِمــــيـدِ   مِـنْ  شِــعْـرِ اخلَـصِــيبِ  بـ

 
 

ار يََ-1 َد  ـد  ع  َبـ  ـل ن  ـع  ج  َتـ  َال 

ـيـدَ ََ-2 ع  ـ  َب ــص  ـخ  َش  بي ر  َفـ 

َق ر يـــب َََ-3 ـــص  ََش   بي ر  َو 

4-َََ ـــد  الـب ـع  َو  ب  اَالـق ـر  َاليَاَ م 

ََ يـــــب  ص  َل ـَّـ  ا ـس  ّس  خ  َم 

ر يـــــب َ َقـ  اد  ـــــؤ  َالـف  ىل  َا 

ـيـب َ ـب  َح  ــــي ـر  َغـ  ي ـه  ـ  ل َا 

َ وب  َالـق ــلـ  ــــي   ـ  َب ن  اَاك  َم 

 الشـــــرح
ا.ََ-1 ـق ـي  ن ـي اَح  َد  ه  ـلـ  ـع  :َج  ه  ـيـبـ  ص  ـ  َن س  سي َخ 
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2-َََ ـة  ـم  ََك   ع  فـ  ر  َتـ  َأ ن  اب  و  ا ،َلَ «َيبر َـق َ»الصي ر  ــــبـ  َخ  ع ت  قـ  اَو  هَ ـل  ني ا؛َو  ه  ـــري َج  َ ت  د  ـتـ   ُ َا ة  ـيـ  اف  َالـقـ  َذَ ك ـني ن  اَم 

. ة  ـيـ  اف  َالـقـ  ـي ـوب   ََ

ـْنِ   أَِبـي   رَبِـيـَعـــــةَ   مِــْن  شِــعْـرِ  عُــمَـرَ   بـ

 

1-َ َوالـ َ َالـه ـُم ا َم  ي  ـر ف  ع  َتـ  َال  ك  ـي ن َا 

2-َ َُـ َ َل  َالَّذ ي َع ـي ـن َــأ ْـ ا َو ل ََن ام 

مَ ََ-3 ــــر  ق ــدَ َأ ح  َو  ـول  َب ـامَأ قـ  َّ ك ــم  َم 

4-َََ ب ت  ََن ص  ة  ـ  ال ـ  ب ََذ  ََك  ّن  ت  ــــر   ََ

َالَ َ ـا َم  ــــي  ـل م  ع  َتـ  ال  َو  َرَ ـــغ ــــُم َق 

َرَ ــد م وع ــَُـ ر ق ا َقَ ــــم ــيَم اَد ام َِب 
ق وا َ ش  َ ـن  َم  ـق ون  َالعاش  َب ـه  ال  ـ  َن

َ ق  ــــت   ح  َتـ  ـي  ه  َو  اس  َل لـَّـي ء  ِض  َتـ 

 الشـــــرح
2-َََ وع  َاُلم  أ ت  قـ  ـأ َر  ق  ر  أَ  قـ  ر  .تـ  ت  ـفـي َ:َج 

ةَ ََ-4 ـ  ال ـ  .اُّلب ة  َ:َالف ـت ـيلـ 

ـْنِ  عَــبْـدِ  رَبــِّـــــهِ   مِـنْ  شِــعْـرِ  ابـ

 

َالـدَ ََ-1 ا َب  ا ـ  َأ ن ا ور  َب ــــد  ا ـ  َي

2-َ ـوَ َأ م  َب ـأ ن  ــــيت ـم  َر ض  ن  َا 

َت ك وََ-3 م  ـ  َل ن  َا  ب  ط  َخ  ُ َك 

َ
ـــــيَ   ُ ََأ  ـــــان   َ ََ ـــر  ه  َد 

ـــــيَ  ـق  ََح  ت  ــــو  م  ََفـ  َت 

ــــيَ  ََي س  ـت ـم  ـــب  ض  ـــواََغـ  ـ  َن

 الشـــــرح

1-ََ. لي ذ  َو  ـع  ـض  :َخ  ََ ان  و  هـ  َفـ  ـن اء   َ ـن وَ ع  ـ  ـن اَي  َ 
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ِيِ ـ ـوانالْـقَــيْـر أَبـْـيَـاتٌ  ألَبِـي احلَسَـنِ عَـِلـيّ احلصرِيِّ  
 

؟ََ-1  ُ َغ ـــد  ـّت  ُبَم  َالصي : ي ـل  ـ  َل ا ـ  َي

2-َ ــــهَ َ قـ  أ ري َو  ؛ ار  َالُســــمي ــــد  قـ  َر 

اََ-3 ـ  ـيَي م  َد   ُ ا ـَّـ  ـي   َ َ ت  ــد  ـح  َج  ـن  َم 

4-َ ـيَ م  َب ـد  ا فـ  ـــر  ـتـ   َ َا د  َقـ  اك  ــــدي َخ 

5-ََََ ّن  كَ ا  ـيــــذ   َ َََل   ت ـــــل  ََقـ  ــن  َم 

ىََ-6 َك ـــــر  اق  ـتـ  ش  َالـم  ــــب  َه  لل   ب 

ُ ؟  ــد   َ ـو  َم  ـــــة   َ ا َالسي ام  ـيـ  َأ ق 

 َ ــــي  بـ  َل لـ  ـــف   ُ َُ َأ  د  ّد  ــــر  َيـ 

 َُ ُرد  و  َتـ  َ ــــه  يـ  ـدي َخ  َ ـــــل   َ َو 

؟  ُ ــــد  ـح  ج  َتـ  ك  ـف ـونـ  َج  م  ـل  ع  َفـ 

 َُ ـــــد  ـمي ع  تـ  َتـ  َ َال  َ ـَُّـــــك  أ ظ  َو 

 َُ ــــد  ـع  َي ــس  ك  الـ  ــــيـ  َخ  ـــــلي ع  لـ   فـ 

 الشـــــرح
1-ََ. ق  و  ُب:َالشي َالصي

2-ََ. ة  قـ  :َالف ـر  ــــي   َالـبـ 

َذَ ََ-5 ن  َم  ـة  م  ـص  الـع  و  ـف ـظَ  لـح  َب  ه  ـ  ـاَل  َ :َد  ـر  َأ م  ن  َم   ُ ـيذ  ع  َيـ  ن  ل  َفـ  ـاذ   َ .أ  ـــر  َال م  َل  

6-ََ. م  و  ى:َالـَّـي َالك ـر 

ـْنِِش ـعْــــرِِِِال ـْنِِِي ــزِيد مـ  بـ ـ ـيدِ   ـو لـ

ِ

َـــــــــل َ كَ ََ-1 ن  ــََُ ل  َــــــو  ج  َـــان 

2-َََ ان  ر  َتـ  و  ـ  ىَل م  لـ   ُ َ ح  يـ  َو 

3-َََ ـان  ه  د  َو  ب  لـ  َقـ  ـــــاج   ه 

عَ   َغَ ـــــــو ب ش  َـــــــــن َ ـر ي َـي ان 
َ ـَّ ــــان   َ َ ـا َم  ـا اه  ـَّـ  ع  ـ  َل

َ ان  ر  ـ  ب ىَو  م  لـ   ُ ـُبَ  ح 

 الشـــــرح

2-َََ ــــر  َال م   ُ و ـَّـ  ع  ـ  َي  ُ ا ــَّـ   َ. ـــــه  ـمي :ََأ ه  اء  ـَّـ   َ 
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ــــةَِ ـْنِِِأَبِــيِِر بِـيعـ  ـْنِِش ْعـــــرِِِعُم ـــــر ِِبـ ِمـ 

 

 

َ ا ـن د  َه  نال ي ت  تـ  ـز  ج  عَ َأ نـ  َتـ  ا َدَ م 

ةَ  ـــــد  اح  َو  ة  ــري َم  ت  ب ــــدي تـ   ُ ا َو 

ا ـ  ن ــــاد  يع  َم  ـــــّت  َم  ل ــــت  يامَقـ  ََك 

َ

ََ ف ـــــت  ش  ـــــدَ و  ج  َتـ  ـا مي َم  ا َّـ  ف س  ـ  َأ ن

ـّدَ  ت ب  س   َيـ  َال  ـــن  َم  ـــــز  ـاج  امَالـع  ـي ن َا 

دَ  َغـ  ـد  ع  ـ  َب : ق ال ت  َو  د  ـَّـ  َه  ك ت  َض  

 

َ

 ــــدُونأَبـْـيَــاتٌ  البــْنِ  زَيــْ

 َْ َ اَبـ ع ـد  ـب ــــقاَل  ـــــة َم ـع َصاح  د ةَ ـــــــت َـز ه  َـه َو لَّ

َ
َ
َ

َ ــــكَ ََ-1 دي َو  ــــب  ح  َم  ب ـــر  َالصي ديع  َو 

َُ ك ـنَ ََ-2 م  ـ  َل َأ ن  َ ـل  َ ني َالّس  ق ـر ع  ـ  َي

3-َََ ـــــَّن   ُ َو  اء  َّـ   ُ َ ر  د  ـاَالـبـ  اَأ خ  ـ  َي

ك ـمَ ََ-4 لـ  ـل ـيَفـ  ي  ـ  َل ك  د  ع  ـ  َب ـل  ط  ـ  َي ن  َا 

ـكَ َ  َ د  و  تـ   ُ َا ا َم   ُ ــــّر   ُ َ ـن  َم  ــــع  ائـ  َذ 

َ َيف  اد  ع ــــكَ َز  ـيـي َش  ذ  ىَا  ـط  َالـخ  ك  َت لـ 

ـــــكَ  ع  ـلـ  َأ ط  ا ـ  ـــــان م  َز  َللا  ـف ـــــظ  َح 

َ ـــر  ـص  ك ـوَق  ي ــــلَ ب ـُتَأ ش  ـكَ َاللـي ـع  َ!م 

 الشـــــرح
 

2-َََ ان ـه  َّـ   ُ َأ  ََ ل  ص  ف  :َيـ  ـني َالّس  ق ـر ع  ـ  ـاي ا.َو يـ ص ك ـه  م  د  ـ  َن

3-َََ: َّن  .َالس ي اء  ـيـ  :َالّض  اء  َّـ  .السي ان  ـع  م  ـي َالل
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 أَبـْـيَـاتٌ  نُسِــبَتْ إىل اإلَمـامِ عَـلِــيِّ  بـْنِ  أَبِي  طَالِـبٍ  رَِضــيَ  اهللُ  عَــنْـهُ 

ََرَ ــــذ كَ َ ام  م  َاال  ـن  ََع ـل ـي َ َ  ه  ـَّـ   َ َ َللا  ض   َر  ال ب  َط  َأ ِب  ن  اق ََهَ ــأَّبـ  ُقَالـَّـي د  ـ  َي ب  اه  َب ـر  م  و  ـ  َي ات  َذ  ـري َم  وس 

َأَ  ه  ولـ   ُ ر  َو  :َللا  َجاب ــر  ؟َق ال  وس  اقـ  َالـَّـي ق ـول  ـ  َي ا اذ  ر يَم  د  َأ تـ  : َللا  ـب ـد   َ َ ن  َبـ  اب ـر  َل ـج  ال  قـ  مَ فـ  ـلـ  َفـ أ ْـ ش ـدَ َ.َ 

َهَ  ام  م  اق َاال  َالـَّـي ان  َل س  َ ـل  َ يات  َال بـ   ُ :َذ  6ََوس 

َ ــــق ا َح  ــــق ا َح  ــــق ا ــــقَّاح  َح 

ا َّـ  تـ  ــــري َغـ  ــــد  َقـ  َالـُدن ــي ا ني َا 

ْـ  َ ن ا َمَ ــــــــل س  ر ي َقـ دََّـــــــد  ـن اا َم 

َ ل  ـهـ  َم  ـه ل  َم  ي ا ـ  َالـُدن ن  َابـ  ا ـ  َي

َ ـِض  م  ـ  َي م  ـــو  ـ  َي ن  َم  ــــا َـاع ـنَّم 
َ

ََ ق ا د   َ َ ق ا د   َ َ ق ا د  قَ َ  د  َاص 
ا ت ـَّـ  هـ  لـ  ـتـ   ُ ا َو  ا َّـ  تـ  و  ـهـ  تـ   ُ ا َو 

َأ َّ َـــن ـاــــفـ رَّط ــَــدَ ــــقـ ــَاـإلَّ

َ ـــا َم  ن  َز  أ ت  اَتـ  ـ  ن ز  َو  ا ـ  ن ز  َو 

اَإلََّ ـــــَّـ  ك  َر  ا ـــــَّـي َم  َه  َأ و 

َ

َ

 أَبيْــاتٌ  ِلــنُـصَــيْبِ   بـِْن  رَباحٍ 

   7رِ ــــخْ ـف ـي الفِ
 

َ

لَ دَ ـب َـَََ َاح َـب َرَ َنَ ب ََب َي َص َـَن ََاكنَ َ اكنَ َلَ هَ أ ََنَ مَ َةَ ـان َن َـَكَ َنَ مَ َلَ جَ رَ ـَا .َ ان  دي ـَنَ مَ َو  ح  َُ َاءَ رَ ـعَ ـالشََُولَ فـ  َاال   ،َيَ ـيّ َـَمَ ل 

يَمَ دَيـق َـمَ  يفَالن ََ عَ ـفّ َرَ ــت َ ،َمَ يَ دَ مَ ـوالَيب َس ََا كَ اءَ جَ اله َنَ َا يـََاَلَيَ بَ  َ، َفَ ـَّ قَ يفَ ـَفَ ـَََ َس  هَ َيلَ اَ: ـي ن اليََطُق ََب َسَ ن َـَي ََمَ ل ََا  .ََهَ ـت َأ َرَ ـمَ َب َا 

                                                           

براهيَأ نيس ،6ََ  ََموُ يقىا  ُبزُي ،105َ ،َصَعرالّش  َ.197-195 ،َصالوايفَيفَالعـروضَوالقـوايف؛َاخلطيبَالـتـي

ـر  ،َصَـ ،َالـمعـجـــمَال دبءايقوتَامحلوُي ،7َََ  َ ش  َ ــع   ُ َالـتا َ.233-228زء 

َ
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ََ مَ دَيـق َـمَ َاكنَ وَ  َ َوَ مَ ـه ــَي ـَـاثَ رَ ـمَ وَ َمَ ـه ـَُيَ دَ مَ َيدَ ـَجَ ـَي ََوكَ ل َمَ ـالَدَ ـَّ ـََا ََوَ ـهَ . َ ـت َـــــــــوعَ طَ ـقَ ـمَ ـالَيف  َ ـت َـــــــي َــالَ ـتََّـالَي  َرَ ـــــــــخَ ـفَ ـي ََي 
َ.هَ ـــــُ َرَ شَ ـب ََدَ اوَ سَ ل ََهَ ـــــــــْـ َأَ شَ َنَ مَ َونَ ــــــضَ ـغَ ـي ََينَ ذَ ىَالَّلَ عَ َيـ ــــــــــر دَ ،َوَ هَ ــــــــــــت َـاحَ صَ فَ  هَوَ ر َـعَ شَ بَ 

1-َََ َل  ام  اَد  َم  ِص  َب ناق  اد  و  َالسي َل ي س 

ــــل ـهَ ََ-2  َ َأ  َّاب ت  َم  ـه  ع  فـ  ر  َتـ  َاكن  ن  َم 

3-َََ ان ـهَ ك ـم  يـ  ـبـ  َب  ـق  َنط  د  و   ُ َأ  َب ــــي  

4-َ سَ َ َل ي ح  ّن  ـَّـ ـــا  َب  ــــيع  ف  َالـري ن  َُ د  َاؤ 

َ

َف اَلََ-5 ال اك  َح  َأ ك  ن  ىف ا  و  َأ ح  ك  س  َـم 

َوَ ََ-6 َءَ اـن ََاءَ شَ حَ فَ ـَاَلَنَ ـََ َمَ رَ ـــــَكَ ل 

َـــــث َـَمَ وَ ََ-7 َل  َلَ ــــيـَل َـَق ََمَ ــكَ الَ ـجَ َرَ َيف 

نَ ـف َََ-8 َرَ ـت ََا  َرَ َلَ وَ ـيَق َّدَ رَ ـَف َض  َاض 
َ

َ

َ

َ

َ

*****َ

َ

َاللَّ ذَ ــــهَ  ََانَ ــــسَ ا ىل  َتَ ـــــاثبَ َادَ ؤَ ـــــَف َا 

َ َّ ــــاب ـِت  َم  ل ن  ـع  َج  ع ــــار ي َأ ش  ب ـي ـوت  َفـ 

تَ  ََام  ض  يـ  َأ بـ  ي   ـ  ب َو  ان  ـَّـ  ج  َالـ  اض  َم 

تَ  َشام  ن  َم  َِب  ل ي س  َو  اك  َذ  ل  ض  َفـ  ن  َم 

َ

َلَ ـــمَ وَ  َاءَ وَ دَ َنَ ــــمَ َيـــمَ سَ جَ َادَ وَ ــسَ ا

َرَ الَ َدَ ــــعَ ـب َـَكَ  َامءـــالسَيَّوَ ــــجَ َنَ ــــمَ َض 

َ ـث َـَمَ وَ  َي َل ََل  ََمَ دَ ـــــعَ ـي ََس  َّ يف  َاءَ ـــــسَ َالن

نَ وَ  َـََ َنَ ـــــحَ ـَّ َـَف ََيَ ــب َأ َـت ََا  َاءَ وَ ــــَالسَيل 

 الشـــــرح
َب َََ-1 :َأ ي  اد  ـــؤ  َفـ  ىل  ـوَ الَ ا  َه  اد  ؛َوالف ـؤ  اد  ؤ  َفـ  ىل  َا  ة  افـ  َ.ب َل َـق َـالَض 

3-ََ. ل ب  :َالـقـ  ــــان  ـَّـ  َالـج 

5-ََ. َأ ك ن  :َإن  َأ ك  َأَ ى:َوَ ـــحَ أ ََإن  ة  ـر  َالُسم  ىل  َا  ار ب  َ.ادَ وَ السَيَوَ ض 

يـََاَلََ-6 ـيـــــدَ َائ:ـــــَّ ع  َ.الـبـ 

َ

َ

َ
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هل ـ. حق  : يف حماسن الشعر وأ دابه ونقدهمدةع  ـال ابن رش يق، أ بو عيّل احلسن. حمم دَّحواش يه  قوعل َّقه وفص 
 .1972ريوت: دار اجليل، ـ. ب4واحد(. ط  جمل دحميي ادلين عبد امحليد. جزءان )يف 

براهمي  قهـحق َّ. الإقناع يف العروض وخترجي القوايفب اد، الصاحب. ـ ابن ع  ّّ أ محد الإ  حمم داإ . 1. ط دواو

 .1987ضامن، ـالقاهرة: مطبعة الت

 ّ بيار ـ. حق  العقد الفريد. حمم ده، أ بو معر أ محد بن ـابن عبد رب براهمي الإ . قه أ محد أ مني وأ محد الزين واإ ّّ

 .1965القاهرة: جلنة التأ ليف والرتمجة والنرش، 

ك حمم دابن منظور،  مـبن م  ريوت: ـ. ب3جزًءا. ط  15. لسان العرببن عيّل أ بو الفضل جامل ادلين.  ر 

   م(. 1993هـ ) 1414دار صادر، 

ة للشعرأ بو ديب، كامل.  ّّ لعروض اخلليل ومقّدمة يف ع يف البنية الإيقاعـيَّـ  مل العربــّي: حنـو بديل جذر

 .1974ني، ـريوت: دار الِعمل للماليـ. بالإيقاع املقارن

عبد  م دحمعبد هللا أ محد  قهـحق َّ. كتاب العروض لل خفشال خفش، أ بو احلسن سعيد بن مسعدة. 

 .1999قيف للنرش والتأ ليف، ـ ة: دار ث ـة السعودي  ـي  ـ ادلامي.  اململكة العرب 

 .2008ة، ـي  ـ ريوت: دار الكتب العلم ـ. بجمل ًدا 15. كتاب ال غاينالإصفهايّن، أ بو الفرج عيّل بن احلسني. 

 .1969ريوت: دار الكتاب العريّب، ـ. بجفر الإسالمأ مني، أ محد. 

.  حمم دال ندليّس، أ بو بكر  ّّ بَيد أ بو الفضل  م دحمقه ـ. حق  واللغويَّـنّي النْحويَّـنّي طبقاتبن احلسن الزُّ

براهمي. القاهرة: دار املعارف،   .1973اإ

براهمي.  ة ال صواتأ نيس، اإ  .1979ة، ـتبة ال جنلو املرصي  . القاهرة: مك اللغويَّــ 

 .1975ة، ـ. القاهرة: مكتبة ال جنلو املرصي  5. ط من أ رسار اللغـة_____. 

 .1972ة، ـالقاهرة: مكتبة ال جنلو املرصي   موس يقى الشعر._____. 

 . ، منري، وادلكتور رمّز منري البعلبّّكّ ّّ ثاملورد احلديالبعلبّّكّ نلكزي ريوت: ـ. ب1. ط عربــيّ -: قاموس اإ

 .2017ني، ـدار العمل للمالي
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 ، وض دراسة يف نشأ ة عمل العر : اترخي العروض العربــّي من التأ سيس اإىل الاس تدراك. حمم دبوزواّو

 .2002اجلزائر: دار هومة،  وتطــوُّره.

، اخلطيب.  ّّ  .1975. دمشق: دار الفكر، 2. ط الوايف يف الـعروض والقوايفالت ربيز

ىل التـفعيةل. جامل ادلين، مصطفى )العراق(:  . النجف ال رشفالإيقاع يف الشعر العربــّي: من البيت اإ

 .1970مطبعة النعامن، 

سامعيل بن مح اد.  ، أ بو نرص اإ ّّ . ادلار البيضاء )املغرب(: 2العلمّي. ط  حمم دقه ـ. حق  عروض الورقةاجلوهر

 .1984دار الثقافة، 

 .1964. بغداد: مكتبة الهنضة، بويهـ كتاب سي أ بنية الرصف يف احلَِدييّث، خدجية. 

ريوت: دار الكتاب اللبنايّن، ـ. بجمل ًدا 15. ادلكتور طه حسني ملؤل فاتاجملموعة الاكمةل حسني، طه. 

1973-1975. 

، ايقوت.  ّّ . 2(.  ط جمل دات 10جزًءا )يف  20قه دافيد مصويل مرجليوث. ـ. حق  معجم ال دابءامحَلو

 )بدون اترخي(. ،املسترشقريوت: دار ـب

ّّ والقافيةخلويص، صفاء.  ، ـ. بغداد: مكتبة املث5. ط فــنُّ التـقـطيع الشعر  .1977َّن 

اص، ـاخل عبد  حمم دود قه عبد املقصـ. حق  ِعَّــلـمـَي العروض والقوايف الاكيف يفأ محد بن عب اد بن شعيب. و 

 .2006 ي ة،ـ قافة ادلين ـمكتبة الث. القاهرة: 1. ط املقصود

 .1974. الكويت: وواةل املطبوعات، العربــيّ النحو ظاهرة الشذوذ يف ت اح. ـ ادلجيّن، فتحي عبد الف 

 رشح[ امزةالعيون الغامزة عىل خبااي الر زويّم. ـبن أ يب بكر اخمل حمم دادلمامييّن، بدر ادلين أ بو عبد هللا 

اينّ ـ. حق  ]ةـي  ـ ْزَرجِ ـاملنظومة الـخَ   .1994. القاهرة: مكتبة اخلاجنّي، 2حسن عبد هللا. ط  قه احلس 

 .1976ريوت: معهد الإمناء العريّب، ـب الـعربــّي. جتديد النحوة، عفيف. ـي  ـ دمشق 

سة الرساةل، 2. ط ة اخلليل يف العروض والقافيةـرشح حتفالرايض، عبد امحليد.  . 1975. بغداد: مؤس 

ة اليت أ حصاها اخلليلوكتاب الرايض من أ دّق املراجع وأ وفا[  ].ها يف رشح املاد 

، مجيل صديق.  ّّ لسادس والس تُّون، ا اجملل د املقـتـطف، جمل ة «الغناء والشعر: ِعمل العروض. تولُّد»الزهاو

ل )  . 26–23(: 1925يناير  1العدد ال و 
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ىل فهم أ شعار العرب وصناعهتاب، عبد هللا. يِّ ـ الط  . الكويت: مطبعة حكومة 2. ط جمل دات 5. املرشد اإ

 .1989الكويت، 

اب، رمضان. ـعبد الت ةو   . 1979. القاهرة: دار املسمل للطباعة والنرش، فصول يف فـقه اللغة العربـيَّـ 
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 .1973الكتب، 

نباهّي، جامل ادلين أ بو احلسن عيّل بن يوسف. ـالِقفطِ  واة اإ ُّ ـ ال  هعىل أ نبا الـرُّ أ بو الفضل  م دحمقه ـ. حق  حاةـن
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https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_01/ar_Almajm_Alousit.pdf
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 الئًماأبيات حلمَّاد عجرد يعاتب فيها  90
 ةاس يف التوبو  من شعر أب نـ   91
 لز  ـــــاس يف الغمن شعر أب نـ ـو   91
 اس يف اهلجاءمن شعر أب نـ ـو   92
 اس يف الزهدمن شعر أب نـ ـو   92
ـــار ومحَـّــــ 93  د عجرداألب هشام الباهلي  يف هجاء بشَّ
 اس يف هجاء أبـ ان بن عبد احلميدألب نـ ـو   94
ي  يذكر فيها قرب احلسني بن علي   95  أبيات للسي  ــــد احلـ ــــــْمري 
 القريواين  األزدي  ألب علي  احلسن بن رشيق  96
 عتـــــز  من شعر ابن امل 96
 أبيات أنشدها ابن املعتــــز  لنفسه 97
 ن سهلويل  قاهلا يف الفضل بأبيات إلبراهيم بن العبَّـاس الص   97
 ويل  يف الغزلبن العبَّـاس الص   إلبراهيم 97
 من شعر أب تــمَّام 98
 لز  ــــــبن عبد امللك الزيَـّـات يف الغ دمن شعر حمـــمَّ  98
 أبيات لبشَّــار بن برد 99
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لعيسى بن فرخان شاه  أبيات قاهلا حمـمَّد بن يزيد األموي   99
 ًباــــــًئا معاتـ  ـمستبط  

 
 

 

 لز  ــــــنـ ــو اس يف الغمن شعر أب  100
 ت إىل العــــبَّاس بن مرداسسب  أبيات ن   100
 أبيه إىلإسحاق اد بن أبيات نسبها محَّ  101
ـــار بن برد يف الغ 102  لز  ــــــلبشَّ
 ـةيألب علي  البصري يذم  مغن  ـــــ 102
ــوَّ  103 ــب ــل ة  علي   كأبيات للع ــك   بن ج 
 إلبراهيم بن املهدي  خاطب هبا املأمونأبيات  103
ـــــي  سب  أبيات ن   104  ةت إىل أب العتاه 
 أبيات للنابغة اجلـ ـــــعدي   104
 وسي  أبو احلسن علي  بن عبد هللا أبيات أنشدها الط   104
 أبيات البن األعراب   105
 عن امرأة كانت تبكي عند قرب أبيات حكاها األصمعي   105
 ــي  الضب    شعر أب العبَّــــــاس من 106
 يب بن عبد احلميدـمن شعر اخلـ ــص   106
 من شعر عمر بن أب ربيعة 107
 ـــــهربــ   من شعر ابن عبد  107
 أبيات ألب احلسن علي  احلصري  القريواين   108
 من شعر الوليد بن يزيد 108
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 من شعر عمر بن أب ربيعة 109
 دةالَّ زيدون قاهلا بعد نزهة مع صاحبته و أبيات البن  109

 
 

 

 عنه   هللا ت إىل اإلمام علي  بن أب طالب رضي  سب  أبيات ن   110
 يف الفخرــص ــْيب بن ر ابح ـ  أبيات لن 110
 ةاملصادر العربـــــــيَّ 112
 ةــَّنلييز اإلاملصادر  115
  اتــــــوَاحملتَ 117
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