
في ديوانه عمرو بن كلثومشعار أ  
ية(و اف)دراسة تحليلية عروضية ق  

 

 
 هذا البحث

ليجاكا اإلسالمية الحكوميةكلية اآلداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن كامقدم إلى    
العالمي لتكميل بعض الشروط للحصول على اللقب  

 في علم اللغة العربية وأدبها
 

 وضعته
 سفتي راهايو

١٥١١٠٠٥٩رقم الطالبة:   
 
 

عبة اللغة العربية وأدبهاش  
 كلية اآلداب والعلوم الثقافية

 ليجاكا اإلسالمية الحكومية جوكجاكرتابجامعة سونن كا
٢٠١٩ 
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ْر َعَمَلَك ِإىَل الَغِد َما تَ ْقِدُر َأْن تَ ْعَمَلُه اليَ ْومَ   الَ تُ َؤخِّ
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ABSTRAK 

 

 

Syair-syair ‘Āmr bin Kulthūm  merupakan objek material dalam pembahasan 

skripsi ini, sebab syair-syairnya mengandung unsur yang sesuai dengan ilmu ‘Aruḍ 
dan Qāwafi. ‘Aruḍl adalah suatu ilmu yang mempunyai aturan-aturan untuk 

mengetahui tentang kebenaran, kerusakan dan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada wazan dan ‘illah  dalam syair Arab, baik perubahan tersebut berupa ziḥāf  
maupun ‘illah. Qāfiyah adalah suatu ilmu yang mempelajari huruf qafiyah, harakat 

qafiyah, dan cacat qafiyahnya. 

 
Dīwān ‘Āmr ibn Kulthūm ini dikumpulkan oleh Emil Badi’ Ya’kub yang 

mana di dalam sub bab dīwān ini sudah digolongkan qāfiyah dan baḥr nya akan 

tetapi belum ada penjelasan tentang ziḥāf, ‘illah dan cacat qāfiyahnya. Adapun 

titik fokus dalam permasalahan ini adalah mencari ziḥāf, ‘illah dan cacat 

qāfiyahnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis ‘Aruḍiyah 
yaitu dengan mentaqṭī’ seluruh syair ‘Āmr bin Kulthūm. 

 

Hasil dari penelitian ini penulis menemukan ziḥāf  yang digunakan adalah 

ziḥāf ‘as}b, khabn, idma>r, dan tai>. Adapun ‘illahnya ada 2 yaitu qatf dan hadad  

serta terdapat satu ‘illah jariyah majra ziḥāf  yaitu harm dan juga ada satu  ziḥāf  
yajri> majra> ‘illah yaitu qabd. Sedangkan cacat qafiyahnya ada 2 yaitu: i>ṭa’ dan 
sinād taujīh. 
 

 

 

 

 

 



 و
 

 التجريد
 

 
توي عناصر قصائد حت هموضوع يف هذا البحث، ألن هذعمرو بن كلثوم ك أشعار

يعرف هبا صحيح أوزان الشعر العريب هي علم  العروضم علم العروض والقوايف. عل
يف الشعر العرب، إما تغيري عن زحاف أو علل. وفاسدها وما يعرتيها من زحافات وعلل 

 قافية هي علم يعرف به حروف القافية وحروف القافية وعيوب القافية.
 

بن   ديوان عمرو يَعقوب َبديع ِاميل ديوان عمرو بن كلثوم مجعه وحققه وشرحه
، فقد هديوانيف بواب أما يف كل فصل األ ِاميل َبديع يَعقوب،كلثوم مجعه وحققه وشرحه 

أما حتديد عيوب القافية.  يودد  عن شر  الححاف والعلة و حبره، لكن ملبّوب قافيته و 
القافية. استخدمت  عيوبو  لعلو  اتزحافاملسألة يف هذا البحث هو تبحث عن 

 يف هذا البحث بتحليل عروضي أي تقطع الباحثة مجيع أشعار عمرو بن كلثوم.  الباحثة
 

احثة الححافات املستعملة يف هذه من ناحبة نتائج هذا البحث وددت الب
وزحاف األشعار من زحاف القبض وزحاف العصب وزحاف اخلنب وزحاف اإلضمار 

وأما الححاف  هي اخلحم علة اجلارية جمرى الححافو  ا القط  واذحذ مه تانعل  ، أماالطي
 .عيبا القافية مها اإليطاء وسناد التوديهأما  .جيري جمرى العلة هو القبض

  



 ز
 

تقديرالشكر و الكلمة   
 

ِدي ِه َونَ ُعوُ  بِاهلِل ِمن  ُشُرو ِر أَن  ُفسِ  تَ ه  تَ غ ِفرُه  َوَنس  ُنُه َوَنس  َتِعي   َد لِلَِّه ََن َمُدُه َوَنس  م  نَا ِإنَّ اذحَ 
ِلل  َفاَل َهاِدَي َلُه.  ِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ َلُه َوَمن  ُيض  َهُد َأن  الَ َوِمن  َسيَِّئاِت أَع َمالَِنا، َمن  يَ ه  َأش 

َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعب ُدُه َوَرُسو لُُه. اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّم  َوبَارِك  َعَلى ُُمَمٍَّد وَ  َعَلى للِِه إَِلَه ِإالَّ اهلل َوَأش 
َتَدى هِبَُداُه ِإََل يَ و ِم ال ِقَياَمةِ  ِبِه َوَمِن اه   .بَ ع دُ أَمَّا  .َوَصح 

شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة  اممتإل البحثهذا كتابة ت  نتهافقد 
بكلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة  اجلامعية للدردة األوَل يف قسم اللغة العربية وأدهبا

ديوان عمرو بن كلثوم )دراسة حتليلية إلسالمية اذحكومية املوضوع "سونن كاليجاكا ا
 ".عروضية قوافية(

قلة و ثرية صعوبة ك تهذا البحث فوددىف كتابة  أخطاء أن هلا ةالباحث تعرف
من مساحة مجيع  ةكثرية. ولذلك تردو الباحثأن فيه أخطاء   تقنَ العلوم وإدراكها. وأي  

القرّاء أن يقدموا اإلصال  لتكميل هذا البحث. و متت كتابة هذا البحث بإ ن ااهلل عّح 
لباحثة شكرا دحيال وفائق . فتقدم ااو إرشاداهت ةودّل مع توديهات من فضيلة املشرف

 :لكتابة هذا البحث ةاالحرتام إَل الذين قد بذلوا دهودهم ىف توديه الباحث

السّيد الفاضل الدكتور اذحاج أمحد فتا  كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية  .1
 سالمية اذحكومية دوكياكرتا.إلجبامعة سونن كاليجاكا ا

 كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.  مصطفى املادستري  االسّيد الكرمي األست .2
سّهل ين أكتابة هذا البحث، عسى اهلل   السّيدة الفضيلة أمي نور النعمة كمشرفة .3

 مجيع أمورها.
 أصحاب الفضيلة املدّرسني الذين يعّلموننا بكل صرب واهتمام. .4
 الذين ما حصلت أنا هذا اذحال بعدم كل نشجيع منهما. والديّ  احملبوبان .5



  
 

 الذين قد ساعدوين يف هذه الرحلة، الرحلة يف كتابة البحث.وزمالئي الكرام  .6

ها أقّدم الشكر اجلحيل. أسأل اهلل عّح ودّل أن يدّوم هلم الصحة عليهم مجيإ
 يبارك مجيع أمورهم، وجيحي هلم اجلحاء الوافر.و والعافية 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفّية البحث .أ
ُولد األدب بسبب الدافع اإلنساين  1هو نشاط إبداعي، عمل فين. األدب

األساسي للتعبري عن وجود اإلنسان، واالهتمام الكبري باملشاكل اإلنسان 
الدراسة   2واإلنسانية، واهتمامه بعامل الواقع الذي استمّر طول اليوم وطول العصور.

األدبية هي ُجْهد اإلنسان ليفهم وليوّضح األمور األدبية. ومن طرق الفهم وتوضيح 
األدب اإلبداعي  3ألمور األدبية هو قراءهتا ودراستها واستماع الشرح من علماء.ا

أو اخليال هو تعبري اللغة اجلميلة يف شكل الشعر أو النثر أو املسرحية يستخدم 
أسلوبًا لغويًا خمتلًفا من أسلوب اللغة العادي، ألنه حيتوي جوانب مجالية الشكل 

األدبية وجود من حمصولة  4وق اجلمهور وذهنهم.واملعىن، حىت ميكن أن يؤثر على ذ  
الفكر اإلنساين الذي أبدعه حيظيه القارئ من أنواع األعمال املختلفة اليت حظيتها 

 اجلمهور حىت اآلن هي الشعر.
سَّ شْعرًا أي ع لم  أو أح-ي ْشُعرُ -، وهو لغة من ش ع ر  أشعارالشعر مجع من 

وعّرف الزيات بأن الشعر  5الوزن والتقفية.به. واصطالحا، أنه هو كالم يقصدبه 
يقول  6هو الكالم املوزون املقّفى املعّّب عن األخيلة البديعة والّصور املؤثرة البليغة.

أهل العروض إن  تعريف الشعر سواء بتعريف النظم، هو الكالم الذي يقصد 
الفصيح  مبالوزن والقافية، أما احملّققون من األدباء فيخّصون الشعر بأنه الكال

                                                           
 1 . al) h2016Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Teori Kesusastraan. (Rene Wellek & Austin Warren, 

3. 

 2 Yogyakarta: Seksi Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat. (Sangidu, 

.1. al) h2007Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, Penerbitan Sastra Asia Barat, Fakultas  

 3 .2. al) h2012Bandung: Karya Putra Darwati, Teori Sastra dan Penerapannya. (Suroso dkk,  
4 .6. al), h2009(Jakarta: Rajawali Press, Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern Sukron Kamil,  

 .391( ص. 2008ون ) بريوت: دار املشرق، أربعلويس مألوف، املنجد يف اللغة واألعالم، ط. الثالثة و  5 
 .28( ص. 1985)قاهرة: دارالنهضة مصر، تاريخ األدب العرايب أمحد حسن الزّيت،   6
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إذا نظرة الشعراء العريب من  7املوزون املقّففى املعّّب غالبا عن صور اخليال البديع.
حيث شكله، ينقسم إىل ثالثة أنواع: األول، الشعر امللتزم )التقليدي(، وهي الشعر 

الذي  شعر املرسل/ املطلق أي الشعرالالذي يلتزم بقواعد الوزن والقافية. الثاين، 
نثور/ لة، ولكنه ال يرتبط بقواعد الوزن والقافية. الثالث هو الشعر امليرتبط بالتفعي

 8.الشعر احلّر هو الشعر الذي ال يرتبط بقواعد الوزان والقافية
ما كبريا. العربية الكالسيكية، تقاليد كتابة الشعر حمرتام احرتا يف كنوز الثقافة

من  9لعرب(.هو بيت ا وان العرب" )الشعريحىت ظهر يف اجملتمع تعبري: "الشعر د
األعمال األدبية يف عصر قبل اإلسالم اليت يعرفها اجملتمع الدويل على نطاق واسع 

 هي "املعّلقات".
املعّلقة هي قصيدة طويلة مجيلة اليت يعّّبها الشعراء قبل اإلسالم يف فرص 

يُعتقد أن قصائدهم عليا ومقّدسة، ويبّجلها ويعّبدها العرب قبل  10ومواضيع.
د االم كاألصنام. وكام بعض منها مدّومة ومعّلقة على جدار الكعبة. قال محّ اإلس

 11الروية، كان عدد شعراء املعّلقة سبعة أشخاص، أحدهم عمرو بن كلثوم.
هو أبو عّباد عمرو بن كلثوم مالك بن عتاب بن سعد بن زهري بن جشم 

ن أفصى ب بن وائل بن قاسط بن هنن بن بكربن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب
عمرو وكان  12بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معّد بن عدنان.

هند كما  عمرو بنكلثوم شاعرا فارسا وهو أمحد فتاك العرب وهو الذي فتك ب  بن
ه أمساء بيت أمهو الذي قتل املنذر بن النعمان و أخوه مرة يأتى وكنيته أبو األسود و 

 13الذي يضرب به املثل يف العز.مهلهل  بنت ربيعة أخي كليب 
                                                           

 . 42(، ص. 1916املعارف، الشيخ أمحد اإلسكندري والشيخ مصطفى عناىن، الوسيط يف األدب العريب وتارخيه ) مصر: دار  7 
 8 .13hal. , Ilmu ArudlMas’an Hamid,  

 9 (Yogyakarta: Gading  Muallaqat,-syair Arab Pra Islam Al-Syairrum Bunyamin, Hamdy Salad, hBa

pustaka, 2017), hal. vii. 

 10 .104. al, hSastra Arab Laily Fitria, ,Wildana Wargadinata .H 

 11 .104. al, hSastra Arab Laily Fitria, ,Wildana Wargadinata .H 
 .10-9(،ص.6۱۹۹، طبعة: الثاين)لبنان: دار الكتاب العريبديوان  عمرو بن كلثوم ِاميل ب ديع ي عقوب، 12  
 . 23)دار النصر للطباعة والنشر(، ص. املعلقات العشر وأخبار شعرائها، أمحد األمني الشنقيطى،  13 
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مِجع القصائد يف كتاب بعنوان "ديوان عمرو بن كلثوم" الذي حيتوي على 
شعر من البائية، التائية، اجليميية، احلائية، الدالية، الرائية، الالمية، امليمية، النونية. 
 أما يف كل فصل األبواب الديوان، فقد بّوب القافيته والبحره، لكن مل يوجْد عن

 شرح الزحاف والعلة والعيوب القافية.
بناًء على الوارد األعاله، الباحث مغرم لتحليل العمق عن الشعر العريب 

 عيوبو الزحافات والعلل  التقليدي باستخدام علم العروض والقوايف من جوانب
بتفصيل وسديد حىت هذا البحث من املمكن لبحث كموضوع األطروحة. القافية 

 :بن كلثوم اليت عصاب بالزحاف كما يلي مثال القصيدة عمرو

 ِإْن ت ْسأ يل ت  ْغِلباً و ِإْخو ت  ُهم 14يُ ْنُبوِك أ يّن ِمْن خ رْيِِهْم ن س با
ْ و   ِإْخو ت  ُهم يُ ْنُبوِك أ ن ين ِمْن خ رْي  اِهْم ن س ب  ِإْن ت ْسأ يل ت  ْغِلَب 
o///o/ /o/o/o/ o//o/o/ o///o/ /o//o/ o//o/o/ 
 مستفعلن مفعالت مستعلن مستفعلن مفعوالت مستعلن

 البحر منسرح والعروض والضرب مطويان والزحاف طي.
 

 تحديد البحث .ب
بناء على خلفية البحث املذكورة، فإن املشكالت اليت ستبحث يف هذا 

 البحث هي:
 عمرو بن كلثوم؟الزحافات والعلل املوجودة يف أشعار  ما .1
 ؟عمرو بن كلثومحروف القافية وحركتها عيوهبا املوجودة يف أشعار  ما .2

 

 

                                                           
 .23، ص. ديوان عمرو بن كلثوم ب ديع ي عقوب، ِاميل 14 
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 أغراض البحث .ج
بحث هي النية أو اإلّّتاه الذي يريد أن يهدف الباحثة إليه.  ال أغراض

بناًء على  15األطروحة ميكن أن هتدف لتحليل النظرية وتبيينها وتطبيقها.حبث 
 البحث فيما يلي: هذا خلفية البحث وحتديده الدكورين، أغراض

 .عمرو بن كلثومليعرف الزحافات والعلل املوجودة يف أشعار  .1
 ن كلثوم.عمرو بليعرف حروف القافية وحركتها عيوهبا املوجودة يف أشعار  .2

 
 فوائد البحث .د

البحث اجليد هو البحث املفيد. من املتوقع أن يكون هذا البحث تفيد 
 .تطبقيةإما نظرية وإما 

 الفوائد النظرية .1
ي ة  الشعر التقليدي من  املتوقع أن يكون هذا البحث أن يصوّر يف فهٍمِ بِن ْ

 وتطبيق علم  العروض والقوايف يف الشعر إىل طالب قسم اللغة العربية وآدهبا.
 الفوائد التطبقية .2

من املتوقع أن يكون هذا البحث أن يزيد اإلخبار واملراجع للجمهور العامة 
 ون ويستكشفون علم العروض والقوايف.وخصوصا لطالب املعهد الذين يدرس

 
 التحقيق المكتبي .ه

التحقيق املكتيب مهم جدا يف البحث لنعرف هل هناك حبث بنفس 
بناًء على  16املوضوع ولتعيني أصالة البحث و ليفرّقه من البحوث األخرى.

املالحظات وعمليات البحث اليت أجراها الباحثون، فإن البحوث الشعرية على 
 العروض والقوايف املبحوثة  كما يلي:منهج علوم 

                                                           
 15 . ( Fakultas Adab dan Pedoman Akademik dan Penulisan SkripsiMaryatut Tasnimah, dkk.  Tatik

Ilmu Budaya, 2013), hal. 40. 

 16 .36hal. ), 2007, (Yogyakarta: Caasvatibooks, , Pengantar (Metode) Penelitian BahasaTri Mastoyo 
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يف كل فصل  أما ِاميل ب ديع ي عقوب،ديوان عمرو بن كلثوم مجعه وحققه وشرحه  .1
ح الزحاف  يوجْد عن شر حبره، لكن مل، فقد بّوب قافيته و هديوانيف بواب األ

تحليل العمق ب ان تواصلهة الباحث ارادات بالنظر إىل ذلكعيوب القافية. والعلة و 
 عيوبو  لعلالو  اتزحافال ه من جهةديوانيف  عمرو بن كلثومأشعار  عن
 فصار هذا لبحث حبثا مواصال لبحث آخر..افيةالق

ونان س اإلسالمية احلكوميةامعة طالب شعبة يف اجلان، محأطروحة أندي سور  .2
احملسنات اللفظية يف املعّلقات إبن كلثوم "بعنوان  2011سنة  أمبيل سورابايا

ناقشت هذه األطروحة سرية عمرو بن كلثوم احملسنات   ،"بالغية()دراسة 
املعّلقات لعمرو بن كلثوم. استخدت هذه البحث منهج  أبياتاللفظية يف 

احلثي الذي تؤكد على املناقشة العامة املوضهة إىل مناقشة خاصة واستنتاجية، 
قة يوهي طريقة تركز على مناقشة خاصة بالتحديد إىل الشيء العام والطر 

 17التحليلية جلمع البيانات اليت ستبحثها مث حتليلها.
 كما يلي:   بنفس املوضوع الرمسيث البح وأما

عبة يف األدب الغريب آلسيا، كلية اآلداب، جامعة شام، طالب حأطروحة أر  .1
بعنوان "قصيدة الّبدة إلمام البصريي )حتليل ۲013حسن الدين ماكاسار سنة 
البحث باستخدام أشكال وأنواع قافية يف قصيدة علم القوايف(". تتناول هذا 

الّبدة إلمام البصريي. هذا البحث تؤدي أن قصيدة الّبدة لإلمام البصريي 
تستخدم شكل القافية يف جزء من كلمة وكلمة واحدة وكلمتني.  أما أنواع 

حلرف امليم  باستخدام ا الروي املطلق القافية ككل يف كل بيت هو حرف القافية
قصيدته. احلرف القافية اآلخر هي الوصل، احلركة احلرف القافية كسمي يف 

 18حركة اجملرة الكسرة، وإسم القافية  هي املرتاكب.

                                                           
 (2011، سونان أمبيل اإلسالمية احلكوميةامعة اجل)سورابايا:  احملسنات اللفظية يف املعّلقات إبن كلثوم: دراسة بالغية، ،انمحسور  أندي 17 
 ( 013۲ )ماكاسار: جامعة حسن الدين، قصيدة الّبدة إلمام البصريي: حتليل علم القوايفام، حأر  18 
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جامعة  اللغة العربية وآداهبا، كلية األدب والثقافية،عبة شأطروحة تشريفة، طالبة  .2
بعنوان الشعر  ۲013سنان كاليجاكا اإلسالمية يف جوكجاكرتا يف سنة 

افية(. يف علم العروض والق دراسة حتليلية السياسي يف دوان حافظ إبراهيم )
األطروحة تتناول هذه البحث شعر السياسي يف دوان حافظ إبراهيم باستخدام 

ات اليت حتدث والتغري  حتليل علوم العروض والقافية، واليت تبحث حول البحر،
يف الوزن، إما زحاف، أو علة وقوايف مع املشكالت يتضمن احلروف القافية 

كذالك إثبات على أن حافظ ال يزال حيافظ على قواعد و  واحلركة والعيوب.
الشعر القدمية، أي علوم العروض والقافية يف أعماله الشعرية. النتائج اليت مت 

قصيدة.  ۳6يف  أبيات 11۲0د وجد احلصول عليها من هذا البحث  ق
وتتضّمن تسعة حبور هي: البحر الطويل والبسيط والرمل والرجز واخلفيف 
والكامل والوافر والشريع واجملتث. وتتضممن ستة زحاف هي: إضمار و خَب 
و طي و عصب وقبض وكف. وتتضممن سبعة عاّلت هي: ترفيل وتذييل 

: سة حروف القافية هيوحذف وقطف وقطع وكسف وتشعيث. وتتضممن مخ
روي ووصل وردف وتأسيس ودخيل. وتتضممن  مخسة حركات القافية هي: 

 19جمرى وحذو ورس وإشباع ونفاذ. وتتضّمن عيب القافية هي: إيطاء.
علوم ، كلية اآلداب والاللغة العربية وآداهباعبة شر، طالب أطروحة حممد سبك .3

بعنوان 2014 سنةالثقافية جبامعة سنان كاليجاكا اإلسالمية يف يوكياكرتا يف 
"الشعر يف دوان البارودي )دراسة حتليلية يف علم العروض والقافية(" يف هذا 

ر أو البحر يف قصائده، وهي: حب البحث، يستخدم البارودي العديد من الوزن
ط و رجز و شاريع و خفيف وجمتث اجملزوء و ل ومتقارب و وافر وبسييو ط

متدارك اجملزوء. باإلضافة إىل ذلك، يشرحه أيًضا زحاف وعلة ودرورة الشعرية 

                                                           
  (1013، إلسالميةجامعة سنان كاليجاكا ا :يف علم العروض والقافية )جوكجاكرتا دراسة حتليلية الشعر السياسي يف دوان حافظ إبراهيم: تشريفة، 19 
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تكمل هذه األطروحة احلروف القافية وحركات القافية  يف ديوان البارودي.
 20وعيوب القافية املوجودة يف ديوان البارودي حملمود سامي البارودي.

 لكاتبةااليت يعمله  حثبأن ال الكاتبةباحث، يعتقد بقدر ما يبحث ال
 حث هذا البحث.بتل الكاتبةالسابقة. لذلك غامر  ةخيتلف عن املناقش
 

 اإلطار النظري .و
يف هذه الدراسة، يطبق البحث هنج العروضى والقافية اليت كتبها حممد بن 

راجعة اتساق ملفالح املطريي يف كتابه القواعد العروضية وأحكام القافية العربة 
 عمرو بن كلثم يف ديونه. أشعاريف  بياتاأل
 تعريف علم العروض .1

الّناحية، الطريق، الّسحاب الرّقيق. واصطالحا صناعة يعرف  العروض لغة
 21هبا صحيح أوزان الشعر العريب وفاسدها وما يعرتيها من زحافات وعلل.

ت والبحور فعياليشتمل  علم العروض على املباحث منها الوحدة الصوتية والت
والتغيريات الالحقة يف البيت. والوحدة الصوتية هي أقّل جزء من الكالم ميكن 
نطقه منفصال عن غريه، ويتألف من حرفني على الألقل وقد يصل إىل مخسة 

وترتّكب هذه األوزان من ثالثة أشياء:  22أحرف على أن ال يبتدأ حبرف ساكن.
اصل وتد جمموع، وتد مفروق(، فو أسباب )سبب خفيف، سبب ثقيل(، أوتاد )

 23)فاصلة صغرى، فاصلة كّبى(.
 مث ملعرفة نوع البحر لبيت الشعر عليك أن تطلبه بطريق التقطيع، وهو

عرض البيت على األصول ليتميز صحيحة من فاسده.  فٕاذا جاءك بيت من 

                                                           
 (2014)جامعة االسالمية احلكومية جوكجاكرتا، ، الشعر يف ديوان البارودي: دراسة يف علمي العروض والقافية"، "حممد سوبااكري 20 
 . 40(، ص. 1425، )الكويت: مكتبة أهل األثر،  القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةحممد بن فالح املطريي،  21 
 . 5(، ص. 2012)جوكجاكرت: أيديافرس:  خالصة يف علمي العروض والفافيةأمحد فاتح،  22 
 .20، ص. القواعد العروضية وأحكامحممد بن فالح املطريي،  23 
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ية وهي  ليه واكتبه كتابة عروضإالشعر وأنت يف أول عهدك بالتقطيع، فاعهد 
 24ما ينطق، فكل ما تنطقه تكتبه وما مل تنطقه مل تكتبه. ابةتك

التغيري الالحق يف بيت الشعر نوعان، نوع ىف الوزن وهو نوعان: زحاف 
هناك تغيريات  25وعلة،  ونوع ىف ألفاظ البيت ويسمى جوازا أو ضرورة شعرية.

جيوز أن تطرأ على التفعيلة، وهي إما أن تكون حبذف أو زيادة أو إسكان، 
 26وتسمى هذه التغيريات بالزحافات والعلل.

 الزحاف .أ
الّزحاف هي تغيري يطرا على احلرف الثاين من السبب يف التفعيلة، وجيوز 
أن يقع يف مجيع أجزاء البيت كلها من حشو وعروض وضرب، وال جيب 

 والزحاف نوعان: 27إن وقع يف جزء أن يقع فيما بعده من األجزاء.
 28حرف واحد يف التفعيلة الواحدة. هو ما يطرأ على: زحاف مفرد .1
 29هو ما يطرأ على حرفني يف التفعيلة الواحدة. :زحاف مزدوج .2

 العلة .ب
العلة تغيري يطرأ على األعاريض واألضرب فقط، وجيب إن وقع يف عروض 

 والعّلة نوعان: 30أو ضرب أن يقع فيما بعده من األعاريض واألضرب.
 هي بزيادة على التفعيلة. :علة الزيادة .1
 هي بإنقاص بعض التفعيلة. :علل النقص .2

 31العلة اجلارية جمرى الزحاف .ج
 وهي اليت تأخذ صفة يف الزحاف يف عدم اللزوم، وهي كثرية منها:

                                                           
 .8(، ص. 2016يديا فريس، إ، )جوكجاكرتا: كشف اخلاىف يف العروض والقوايفأمحد فاتح،  24
 .9، ص. كشف اخلاىف يف العروض والقوايفأمحد فاتح،  25 
 .28،  ص. القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةحممد بن فالح املطريي،  26 
 .28،  ص. ةالقواعد العروضية وأحكام القافية العربيحممد بن فالح املطريي،  27 
 .28ص. ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  حممد 28 

 .28ص. ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  حممد 29 

 .28ص. ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  حممد 30 

 .41، ص. يف العروض والقوايفكشف اخلاىف أمحد فاتح،  31 
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 أو ثاىن الوتد اجملموع فتنقل فاعلن إىل –التشعيث وهو حذف أول  .1
فالن أو فاعن وفاعالتن إىل فاالتن. كما وقع يف عروض املتدارك 

 وضربه وحشوه باللزوم.
اخلزم وهو زيادة حرف إىل أربعة أحرف يف أول بيت أو زيادة حرف  .2

عولن فف أو حرفني يف أول الشطر الثاين مثل فعولن تنقل إىل
(o/o///( أو فافعولن )o/o//o/.) 

أول الوتد اجملموع يف أول شطر من البيت اخلْرم )الراء( وهو إسقاط  .3
 مثل فعولن تنقل إىل عولن ومفاعلنت.
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32)الّزحافات الُمْفردة(
  

                                                           
 .31، ص.القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  حممد 32 
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33)الّزحافات المزدوجة أو المرّكبة(
  

 

34)علة الزيادة( 
  

 

                                                           
 .32ص. ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  حممد 33  

 .33ص. ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  حممد 34 
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 35)علل النقص(

                                                           
 .34ص. ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  حممد 35 

ز

ز

ز

ز

ز

ز

 ز
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 36وعلل()ما يخوز في كّل تفعيلة من زِحافات 

                                                           
 .36ص. ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  حممد 36 
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 37(بحور )مفاتيح 

 كمفاتيح هلا، وهي:  أبيات( أوزان  البحور يف 850ن ظ م  صفيُّ الّدين احلِّلي )ت 

   م ف اِعُلنف  ُعوُلْن م ف اِعيُلْن ف  ُعوُلنْ  ۞ط وِيٌل له ُدون  الُبُحوِر ف ض ائُل  :الطويل .1
ِديِد الشعِر ِعْندي ِصف اُت  .2

 
  نْ فاِعال تُ فاِعالُتْن ف اِعُلْن  ۞املديد: مل

ْيه يُ ْبس ُط األم ُل  :البسيط .3   ْفِعُلْن فاِعُلنْ ُمْست  ْفِعُلْن فاِعُلْن ُمْست    ۞إن الب ِسيط  ل د 
يُل  .4  ُمف اع ل نُتْ ُمف اع ل نُتْ ف  ُعوُلنْ  ۞الوافر: حُبُوُر الشْعِر واِفرُها مجِ 
 ف اِعُلنْ اِعُلْن ُمت   ُمت  ف اِعُلْن ُمت  ف   ۞ك م ُل اجلماِل من الُبُحوِر الكامل   :الكامل .5
  م ف اِع  ي  ُلْن م ف اِع  ي  ُلنْ  ۞على األْهز اِج ت ْسِهيُل  :اهلزج  .6
 ت  ْفِعُلنْ ُمْست  ْفِعُلْن ُمْست  ْفِعُلْن ُمسْ  ۞يف أحْبُِر األ ْرجاِز حب ٌْر ي ْسُهُل  :الرجز .7
  ال تُ نْ ف اعِ ف اِعال تُ ْن ف اِعال تُ ْن  ۞ر م ُل األحْبُِر ت  ْرِويِه الثقاُت  :الرمل .8
  ُمْس ت  ْفِعُلْن ُمْس ت  ْفِعُلْن فاِعُلنْ  ۞حب ٌْر س رِيٌع ما ل ُه س اِحُل  :السريع .9
 ث ُل ا .10

 ِعُلنْ ُمْس ت  ْفِعُلْن فاِعال ُت ُمْفت   ۞ملنسرح: ُمْنس رٌِح فيه ُيْضر ُب امل
ِفي فاً خ فْت بِه احل ر ك اُت  .11  ُلْن ف اِعالُُتنْ ُمْس ت  ْفعِ ف اِعالُُتْن  ۞اخلفيف: يا خ 
    ض ار ع اُت  :املضارع .12

ُ
  م ف اِع  ي  ُلْن ف اِعالُُتنْ  ۞تُ ع د امل

 ف اِعال ُت ُمْف ت  ِعُلنْ  ۞اْق  ت ِضْب كم ا س   أُلوا  :املقتضب  .13
 ُمْس ت  ْفِعُلْن ف اِعالُُتنْ  ۞اجملتث: اجتُ ث ِت احل ركاُت   .14
  ف  ُعوُلْن ف  ُعوُلْن ف  ُعوُلْن ف  ُعوُلنْ  ۞ليُل عِن املتقارِب قال  اخل :املتقارب  .15
ْحدِث تنتقل  :املتدارك  .16

ُ
 فِعُلْن فِعُلْن فِعُلْن فِعُلنْ  ۞ح ر كاُت امل

  

                                                           
 .38-37ص. ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  حممد 37 
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 38ةتعريف القافي .2
من قفوت فالنا إذا تبعته، وومسيت قافية ألهنا تقفو آخر كل  هي لغة

 عضا.ببيت، وكل قافة تتبع أختها اليت قبلها، فهي قواف يقفو بعضها 
 واصطالحا هي اشتهر قوالن من مجلة ما اختلف فيها:

ألول: قول اخلليل واجلمهور، فهي عندهم: ما بني آخر ساكنني يف البيت ا
 مع املتحرك الذي قبل الساكن األول.

 الثاين: قول األخفش ومن تبعه، فهي عندهم: آخر كلمة يف البيت.
  القولني وأرجُحهما.والقول األول هو املعتمد عند أهل الصنعة وأصح 

 39حروف القافية .أ
 إليه. يدة وتنسبصوهو احلرف الذي تُبىن عليه الق :الروي .1
الوصل: وهو حرف مد ينشأ عن إشباع حركة حرف الّروي املتحرك،  .2

فيتولد من الفتحة ألف، ومن الّضّمة واٌو، ومن الكسرة ياء، وكل 
ك ما قبلها فهي وصل، والوصل إن ُوجد  لزم يف القصيدة  رّ هاء حت

 ة:أربعكلها، وأحرفه 
ناتٌج عن إشباع حركة هاء الوصل، وإن وجد  اخلروج: وهو حرف م د .3

 لزم يف القصيدة كلها.
الردف: وهو حرف مد أو لني يقع مباشرة  قبل حرف الروي، وهو  .4

 للزم إن كان ألف.
الروي حرٌف متحرك، وهو ني حرف ف بينها وبالتأسيس: وهو أل .5

 .ان الروي والتأسيس يف كلمة واحدةزم أن كال
 س وحرف الروي.ي: وهو احلرف الذي ألف التأسالدخيل .6

 

                                                           
 .103ص. ، وأحكام القافية العربية القواعد العروضيةبن فالح املطريي،  حممد 38 

 .104ص. ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  حممد 39 



16 
  

 40حركات القافية .ب
 املتحرك(.) : حركة حرف الروي املطلقاجملرى .1
 الساكن(. ) : حركة ما قبل الروي املقيدالتوجيه .2
 : حركة هاء الوصل.النفاذ .3
 الدخيل.اإلشباع: حركة  .4
 : حركة ما قبل الردف.احلذو .5
 :فتحة ما قبل ألف التأسيس.الرس .6

 41عيوب القافية .ج
اإلقواء: اختالف حركة الرَّوي بني الضمة والكسرة يف القصيدة  .1

 الواحدة.
الضمة أو حركة اجملري بني الفتحة وغريها ): اختالف اإلصراف .2

 الكسرة(، وهو أشد عيبا من اإلقواء.
الروي بأحرف متقاربة املخارج يف القصيدة : اختالف حرف اإلكفاء .3

 الواحدة.
: اختالف حرف الروي بأحرف متباعدة املخارج، وهو أشد اإلجازة .4

 عيبا من اإلكفاء.
: تكرار الكلمة نفسها مبعناها يف قافية القصيدة الواحدة، دون اإليطاء .5

 فأكثر. أبياتفصل بينهما بسبعة 
 ي بعده.إاّل بذكر البيت الذ : هو أاّل يتّم معىن قافية البيتالتضمني .6
 حروف وحركات. ويقع يف : اختالف يقع فيما قبل الروي منالس ناد .7

شباع واحلذو اإلدف والتأسيس. ويف ثالث حركات: ر حرفني: ال
 والتوجيه.

                                                           
 .109ص. ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  حممد 40 

 .115-113ص. ، القواعد العروضية وأحكام القافية العربيةبن فالح املطريي،  محمد 41 
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 سناد الردف:كون أحد البيتني مردوفا واآلخر غري مردوف ك .أ
 ب  ْرُدُه(.-)عيُدهُ 

مؤسسا واآلخر غري مؤسس س ناد التأسيس:كون أحد البيتني  .ب
 متعجل(.-)متطاول ك

 مشارك(.-س ناد اإلشباع: اختالف حركة الدخيل ك)مبارك .ج
 حنينا(.-سناد احلذو: اختالف حركة ما قبل الردف ك)سرينا .د
: اختالف حركة احلرف الذي قبل الروي املقيد  سناد التوجي ه .ه

 فهم(.-ك )كرم
 منهج البحث .ز

طريقة أو منهج يف فهم موضوع  كان منهج البحث هو وسيلة للعامل أو
 أّما منهج البحث الذي استعملته الباحثة يف هذا البحث كما يلي:  42البحث.

 نوع البحث .1
يعين البحث الذي كان  (library research) نوع هذا البحث هو حبث مكتيب

عالم إلموضوعه من النصوص مكتبة. أغراض هذا البحث لبيان البيانات وا
 43.ب واجملالت والبحوث وغريها املتعلقة هبذا البحثيف غرفة مكتيب، كالكت

 مصادر البيانات .2
هناك مصدران هلذا البحث، األّول مصدر أساسّي والثاين مصدر الثانوّي. أما 

 وأما املصدرعمرو بن كلثوم.  أشعاراملصدر األساسّي يف هذا البحث هو 
 .كتب املتعلقة هبذا البحثالالثانوّي هو 

 البياناتمجع طريقة  .3

                                                           42
،Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi, Tatik Maryatut Tasnimah, dkk,  

(Yogyakarta, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 2013),  h. 42. 

 43
 ( Jakarta: Bumi Akasara, , Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Mardalis

2008),  h. 28.  
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طريقة مجع البيانات يف هذا البحث هي طريقة وثيقية، يعين أحد من الطرائق 
ر وتقري وثائق كالكتب واجملالت واجلرائد جلمع البيانات املأخذة من

 44البحوث.
 طريقة حتليل البيانات .4

 ي:هذا البحث هي دراسة حتليلية عروضية، كما يلطريقة حتليل البيانات يف 
 عمرو بن كلثوم يف ديوانه. أشعارّطع الباحثة ق  أوال: ت ُ 

 القافية روفيف العروضه وحالزحاف والعلة ليل نتائج حتثانيا: ّتّمع الباحثة 
 عمرو بن كلثوم.أشعار املوجودة يف  وحركاهتا وعيوهبا

 نظام البحث .ح
لسهل إعداد يف البحث على حتليل املسألة الرئيسية، ينتظم هذا البحث  نظاما 

حبيث ينقسم إىل ثالثة عناصر، وهي املقدمة والبحث واالختتام. أما نظام  عاما،
 ة أبواب وهي:أربعالبحث يف هذا البحث سينقسم إىل 

وأغراض لبحث احيتوي املقدمة الىت تتكون من خلفية البحث وحتديد : الباب األول
 .حثنظام البو منهج البحث واإلطار النظرى و حقيق املكتيب البحث وفوائده والت

عمرو  ترمجة ويتحيالفصل األول  يف عمرو بن كلثوم ديوانه: سنبحث الباب الثاين
 .بن كلثومو ديوان عمر حملة  الفصل الثاينبن كلثوم و 

الفصل  كّونتت عمرو بن كلثوم عن ديوان يةو قاف عروضية: حتليل الباب الثالث
 عمرو بن كلثوم. والفصل الثاين أشعاراألول يبحث عن الزحافات والعلل يف 

 .عمرو بن كلثوم أشعارحروف القافية وحركاهتا وعيوهبا يف يبحث عن 
  .اخلالصة واالقرتاح حيتوي الذي : االختتام الباب الرابع

                                                           
 

44
 (Malang: Lembaga Penelitian dasar Metodologi Penelitian, -Dasar, dkk, Moehnilabib

IKIP Malang, 1997), h. 89. 
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 الباب الرابع
 االختتام

 
 الخالصة .أ

تستنبط ثوم عمرو بن كل أشعاريف بعد أن حّللت الباحثة حتليال عروضيا قوافيا 
 لي: وتستخلص الباحثة كما ي

 ات وعللزحاف .1
 :عمرو بن كلثوم كما يلي أشعاريف  ات وعللالبحور اليت فيها زحاف تكان

 حبر الطويل .أ
وجد زحاف القبض فقط يف حبر الطويل اليت تتكون على ستة وعشرين بيتا. 

 فاستعمال هذه البحور لعمرو بن كلثوم كله يلتزم بقوائد العروضية. 
 حبر الوافر .ب

وجد زحاف العصب وعلة القطف يف حبر الوافر اليت تتكون على مائة وثالثة 
تزم بقوائد كلها يلوسبعني بيتا. فاستعمال هذه البحور لعمرو بن كلثوم  

 العروضية.
 حبر البسيط .ج

وجد زحاف القبض فقط يف حبر البسيط اليت تتكون على ستة وعشرين بيتا. 
 فاستعمال هذه البحور لعمرو بن كلثوم كله يلتزم بقوائد العروضية.

  حبر الكامل .د
وجد زحاف اإلضمار وعلة احلذذ يف حبر الكامل اليت تتكون على أربعة 

 ضية.مال هذه البحور لعمرو بن كلثوم كله يلتزم بقوائد العرو عشر بيتا. فاستع
 حبر الرجز .ه

وجد زحاف اخلَب وعلة الطي يف حبر الرجز اليت تتكون على أربعة أبيات. 
 فاستعمال هذه البحور لعمرو بن كلثوم كله يلتزم بقوائد العروضية.
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  حبر الرمل .و
تا. ر بيوجد زحاف اخلَب فقط يف حبر الرمل اليت تتكون إحدى عش

 فاستعمال هذه البحور لعمرو بن كلثوم كله يلتزم بقوائد العروضية.
 حبر املنسرح .ز

وجد زحاف الطي فقط يف حبر املنسرح اليت تتكون على بيتني. فاستعمال 
 هذه البحور لعمرو بن كلثوم كله يلتزم بقوائد العروضية.

وب عي نالزحافات والعلل يف أشعار عمرو بن كلثوم املدكورة هي ليست م
أما الزحاف و  والعلة اجلارية جمرى الزحاف هي اخلزم ألهنا تلتزم بقوائد العروضية.

 جيري جمرى العلة هو القبض.
 وحركاهتا وعيوهبا حروف القافية .2

 وجد .حروف القافية وحركاهتا يف أشعار عمرو بن كلثوم ساملااستخدمت 
لقاقية رغم من وجود ما من عيوب ا عيبا القافية مها اإليطاء وسناد التوجيه لوكانت

 فيها، إال أهنا قليلة جدا فال تنقص جوده هذه األشعار. 
 

 اتاالقتراح .ب
 ةاألدبي بحبثا جديدا يف كتب أخرى من الكت أن يصنع الباحثون تقرتح الباحثة 

هم يف علم العروض والقوايف خاصة عن ديوان عمرو بن كلثوم وعلى املتذكرة على 
أن لباحثني ا .البحثالباحثني أن يبحثوا هذا العلم من الناحية األخرى لتوسيع هذا 

رى خاك مزال كثريا ما من األشعار األثا عروضيا قافويا إذان هنثوا أشعارا أخرى حبيبح
 .الىت مل تبحث هبذه الطريقة
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#

ين ِمْن َخْْي يُ ْنُبوِك أَن تَ ْغِلََبْ َو ِإْن َتْسَأيل

/o/o/o/ o//o/o/ /o//o/ o//o/o/

مفعوالت مستفعلن مفعالت مستفعلن

#

ُهْم ِإن ُحْصِص َأْخَياِر ِمْن صيِد ِمْن َر أُْْنى ِإَل ْص

/o/o/o/ o//o/o/ /o//o/ o//o/o/

مفعوالت مستفعلن مفعالت مستفعلن

#

َفَسلي بِنا ِمْن َسْعِينا ما ُكْنِت جا تَاْلٰل ِه ِإم

o//o/// o//o/o/ o//o/o/ o//o/o/

متفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن

#

ِم َكرِيْ َهِِت يف ُكْلِل يَو َعنُ ُهْم َوَنْص أَيْياَم َنْط

o//o/// o//o/o/ o//o/// o//o/o/

متفاعلن مْتفاعلن متفاعلن مْتفاعلن

#

تَ َغْضُضبا َرَتْن َو َعَلْيَي ِمْئ َفزيَدْن َوَربْ بَ ُهو ُسَلْيمْن لَِغا َعْنين َأاَل َأْب

o//o// /o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

ِر فَ ْلَعَْب ِخَرْدُدْه َن لِْعَُبْ آ َوِإن كا َوِسْعُتَما َعيا ما َن ِجْدُدَفْس فَِإْن َكا

o//o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o//o// o/o//

مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن

٢

١

٢

o///

مْتفا مَتفا

.البحر كامل والعروض حذاء والضرب أحذ مضمر والزحاف إضمر

(طويل) ْهِر فَاْلَعبا َوِإن كاَن لِْعٌب آِخَر الدَّ فَِإْن َكاَن ِجدٌّ فَاْسَعيا ما َوِسْعُتَما

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

.البحر كامل والعروض حذاء والضرب أحذ مضمر والزحاف إضمر

(طويل) با َرًة َوتَ َغضُّ َفزيدا َعَليَّ ِمئ ْ َأاَل أَبِْلغَا َعيني ُسَلْيماً َوَربَُّه

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(كامل) يف ُكلِّ يَوِم َكرِيْ َهٍة َضْربا أَيياَم َنْطَعنُ ُهْم َوَنْصُدقُ ُهم

َضْربا م ُدقُ ُه

o/o/ o///

مْتفا مَتفا

مستعلن مستعلن

.البحر منسرح والعروض والضرب مطويان والزحاف طي

قافية الباء

(كامل) ِمْن َسْعِينا َفَسلي بِنا َكلبا ا ُكْنِت جاِهَلًة تَاهلِل ِإمي

.البحر منسرح والعروض والضرب مطويان والزحاف طي

(منسرح) ُهْم ِإن ُحصُِّلوا َنَسبا َأْخَياِر ِمن ْ َعَة َواْل أُْْنى ِإىل الصِّيِد ِمْن َربِي ْ ٢

ُلو َنَسبَا َعَة َوْل بِي ْ

o///o/ o///o/

(منسرح) يُ ْنُبوِك َأيني ِمْن َخْْيِِهْم َنَسبا ِإْن َتْسَأيل تَ ْغِلباً َوِإْخَوتَ ُهم ١

ِهْم َنَسبا ِإْخَوتَ ُهم

o///o/ o///o/

مستعلن مستعلن

١

َكلََبْ ِهَلِْت

o/o/



#

َتَضْبَبَْب ُدَوا أَْن ِن َلْمما يَع ِِبِسَلي ُب َوقُعُهو ُُمَْرَر ِدَك ْلَلْيُث ْل َوِمْن بَْع

o//o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// /o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن

#

َزنا أَبا َوأَْعَج َمناخاَلْن َوَأأَل ِم زُْلَفَِتْ إَل ْلُلْؤ ُه أَْدنانا ََلَْلٰل

o//o// /o// o/o/o// /o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

بَِيْثرَِبْن ُشنوَف قُ ُروَط َوْش َيُصوُغ ْل َر خاُُلُو ُفَخ ْلِكي َرنا أَْن َيْن َوَأْجَد

o//o// /o// o//o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// /o//

مفاعلن فعوُل مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوُل

#

َبِل ُْلَْضِب َن ُسوَدْن ِمْن ُذَرى َج ََثاينْ ِقالَدَتْن قَ ْيِسْن َعلى َعْمرْب َرَدْدُت

o/o/o// /o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// /o//

مفاعيلن فعوُل مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوُل

#

َأِخي َكْلِِب ُء ِعْنَد َقا ِرُب ْلَعن ْ ِبَه ْلُمْغ ََلَْلَلَقت تَِلْدين َن أُْْمَي ََل  فَ َلو أَن

o/o/o// /o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعيلن فعوُل مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

َوِمْن َسْقَِبْ أَِفيِلْن َمَوايل ِمْن َعطاَءْل تِياُرُهو َيُكوَنْخ َُلُْو ِمْن أَْن أَبَ ْيُت

o/o/o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// /o//

مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوُل

(طويل) ٣

٢

١

٥

٤

٣

وايل ِمن أَِفيٍل َوِمْن َسْقٍب
َ

َعطاَء امل أَبَ ْيُت َلُه ِمْن أَْن َيُكوَن اْخِتيارُُه

.البحر طويل والعروض مقبوض والضرب صحيح والزحاف قبض

(طويل) َقاُء ِعْنَد َأِخي َكْلِب ْغِرُب الَعن ْ
ُ

ِِبا امل ي ََل تَِلْدين ََلَلََّقت فَ َلو أَنَّ أُمِّ

.البحر طويل والعروض مقبوض والضرب صحيح والزحاف قبض

(طويل) ََثاِنْْيَ ُسوداً ِمْن ُذَرى َجَبِل اُلَْضِب َرَدْدُت َعلى َعمرِو ْبِن قَ ْيٍس ِقالَدًة

.البحر طويل والعروض مقبوض والضرب صحيح والزحاف قبض

(طويل) نوَف بَِيْثرِبا َيُصوُغ الُقُروَط َوالشُّ ُفَخ الِكَْي خالُُه َوَأْجَدَرنا أَْن يَ ن ْ

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) َوَأأَلَمناخااًل َوأَْعَجَزنا أَبا ََلَا اللٰيُه أَْدنانا ِإىل اللُّْؤِم زُْلَفًة

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) ا يَعُدوا أَن َتَضبَّبا ِِبِسَلِْي َلمي َجرَُّب َوقُعُه
ُ

َوِمْن بَ ْعِدَك اللَّْيُث امل

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض



# ٤

َبِن ْشَشْجِب ُح يَ ْنَل َدعْسَسْفَفا َغداَة َة فارِسا َل ُمْرَر َر َعْيين ِمْث وَََل َت

o/o/o// /o// o/o/o// /o// o//o// /o// o/o/o// /o//

مفاعيلن فعوُل مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل

#

َوَل ْصُصْلِب ِنصاب ِد ُوْدِدْن ِفن َوال َعْب ِء تَ ْيِمْن أَُرْوَمَِتْ َن ِمن أَبْنا َوما كا

o/o/o// /o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعيلن فعوُل مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

َبين َكْعِِب ِلِدْن َو تَ بَ ْرَرْن َُلُو ِمْن خا ِد بَ ْعَدما َعِن ْلَعْب ُن ُكْلُثوِمْن َوزََلْب

o/o/o// /o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعيلن فعوُل مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

طَِلْعَن ِمَن ْن َعواِبَس َيْط َل ِمْن َكنَ َفي ْي َجَلَْبَ ْلَْ

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

َن يف بَ َلِدْن ِإذا ُطؤِطْئ ثَها ِعْقبا َكأَْنَن ِإنا

o///o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

ُضنا ََجَْعْر َوأَتْ َلَف َرْك َصَبْحناُهْن َن َعْن َعَرِضْن

o/o/o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

(وافر) ٣

١

٦

٥

٢

َرباِب  ََتِْيَمْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

َوأَتْ َلَف رَْكُضنا ََجَْع الرِّباِب َصَبْحناُهنَّ َعْن َعَرٍض ََتِْيما

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ِإذا ُطؤِطْئَن يف بَ َلٍد يَباِب َكَأنَّ ِإناثَها ِعْقباُن َدْجٍن

ُن َدْجِنْن يَباِب

o/o// o/o//

(وافر) َعواِبَس َيطَِّلْعَن ِمَن النِّقاِب َنا اْلَْيَل ِمْن َكنَ َفي أَريٍك َجَلب ْ

نِقاِب  أَريِكن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

(طويل) تَ بَ رًّا َلُه ِمْن خاِلٍد َوَبين َكْعِب َوَزلَّ اْبُن ُكْلُثوٍم َعِن الَعْبِد بَ ْعَدما

.البحر طويل والعروض مقبوض والضرب صحيح والزحاف قبض

(طويل) َوال َعْبِد ُودٍّ يف النِّصاِب َوال الصُّْلِب َوما كاَن ِمن أَبْناِء تَ ْيٍم أَُرْوَمًة

.البحر طويل والعروض مقبوض والضرب صحيح والزحاف قبض

(طويل) ْجِب اُح يالََبين الشِّ فَّ َغداَة َدعا السَّ وَََل تَ َر َعْيين ِمْثَل ُمرََّة فارِسا

.البحر طويل والعروض مقبوض والضرب صحيح والزحاف قبض



#

َغنائِِم َوْن وَكْرَرَت ِب ْل َُجوَعُهُمو فَأَفَنينا

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

تُ ُهم َونْ َنْق َغَداَة َلِقْي َن ِمْن َوْجِهْن َفَكم َعْفَفْر

o/o/o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

َذماَمُة َمْن َفما ُرِعَيْت لُِغْن َعْمُرْب َأال َمْن ُمْب

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

ِِمارَِم وَْع َلَقْد ِجْئَتْل َماِلَكْن ِبُذنُو أَتَ ْغِصُب َما

o///o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َلَقد ُفْضَضت قَناُتَك أَو َمٌة أِلَِب فَ َلوال نِع

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

ُل ََتِْفُر ما ي َغداَةْلَْ َدنا ِبُعَوْي أَتَ ْنَسى ِرْف

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

٤

٣

٢

قافية التاء

َحَويْ َتا رِضاِتْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َغداَة اْلَيُل ََتِْفُر ما َحَويْتا أَتَ ْنَسى رِْفَدنا ِبُعَوْيرِضاٍت

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ت قَناُتَك أَو ثَ َويْتا َلَقد ُفضَّ فَ َلوال نِعَمٌة أِلَبيَك فينا

َك فينا ثَ َويْتا

o/o// o/o//

(وافر) حارَِم َواْعَتَديْتا
َ

َلَقْد ِجْئَت امل أَتَ ْغِصُب َماِلكاً ِبُذنُوِب تَيٍم

َتَديْ تَا ِب تَيِمْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

١

َرَعْيَِتْ َن ِهْنِدْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َفما ُرِعَيْت َذماَمُة َمْن َرَعْيتا َأال َمْن ُمْبِلٌغ َعْمَرو ْبَن ِهْنٍد

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ْقُع َكاِب َغَداَة َلِقْيتُ ُهم َوالن َّ ْرَن ِمْن َوْجٍه َكرمٍِي َفَكم َعفَّ ٥

ُع َكاِب َكرميِْن

o/o// o/o//

(وافر) وَكرَّت بِالَغنائِِم َوالنِّهاِب فَأَفَنينا َُجوَعُهُم بِثَأٍج ٤

ِِناِب بِثَأِجْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل



#

َِمارَِم َمن بِنا تَ ْرمي َع َكْفِفَك َيْب وَُكْننا َطو

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

َن ثَ ْغَرَك ِإْن َمَن َْلَاُمو َن ََتَتِلُفْل َستَ ْعَلُم حي

o///o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َياِنْن َل بُ ن ْ تُ َهْدِدُم ُكْل ُحُروَب ِبُل َوَمن يَ ْغَشْل

o/o/o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

َن َوْرَدْن أَو َعواِبُسُهْن َُلُم ِتْسُعو ِإذا جاَءْت

o/o/o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

نَاِجي ما يف َبين ُن    َقِدي َوَقد َتُكو تَاِجي ِتْن بَ ْعَد ِفْر مى ِِبَْب َحْلَلْت ُسَلْي

o/o/ o//o/o/ o/// o//o// o/o/ o//o/o/ o//o/ o//o/o/

فالن مستفعلن فعلن متفعلن فالن مستفعلن فالعن مستفعلن

#

ساِجي قَيِنْن َوَنْس َنِق ِمن َمن بِْلَخَوْر َن َُلا مى أَن َيكو ِجي ُسَلي ِإذ ال تُ رَْج

o/o/ o//o/o/ o/// o//o/o/ o/// o//o/o/ o//o/ o//o/o/

فالن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فالعن مستفعلن

٢

١

٨

قافية الجيم

(بسيط) اِج َمن بِاْلَوَرَنِق ِمن َقٍْي َوَنسي ي ُسَليمى أَن َيكوَن َُلا ِإذ ال تُ َرجي

.البحر بسيط والعروض خمبونة والضرب مقطوع والزحاف خَب

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(بسيط) َوَقد َتُكوُن    َقِدمْيا يف َبين نَاِج َحلَّْت ُسَلْيمى ِِبَْبٍت بَ ْعَد ِفْرتَاِج

.البحر بسيط والعروض والضرب مقطوعان والزحاف خَب

(وافر) َعواِبُسُهنَّ َوْرداً أَو ُكَمْيَتا ِإذا جاَءْت َُلُم ِتْسُعوَن أَلفا

ُكَمْيَتا َن أَلَفْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

٧

بَ نَ ْيَتا ِهباِتْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َياٍن بَ نَ ْيتا ُم ُكلَّ بُ ن ْ تُ َهدِّ َوَمن يَ ْغَشى اَلُُروَب ِبُْلِهباٍت

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َمَن اَلَاُموَن ثَ ْغَرَك ِإْن َهَويْتا َستَ ْعَلُم حَْي ََتَتِلُف الَعَوايل ٦

َهَويْ تَا َعَوايل

o/o// o/o//

(وافر) بِنا تَ ْرمي َِمارَِم َمن َرَمْيتا َك يا اْبَن ِهنٍد وَُكنيا َطوَع َكفِّ ٥

َرَمْيتَا َن ِهنِدْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل



#

باِجي ُْيْ ِبِدي ِطي ْ َفَف ِقْب َكَما تَ َلْف َحَرُسْن أَبواِِبا ُن َعلى َوال َيكو

o/o/ o//o/o/ o/// o//o// o/// o//o/o/ o/// o//o//

فالن مستفعلن فعلن متفعلن فعلن مستفعلن فعلن متفعلن

#

َحاِجي يَ ْنُبوِت َوْل يَِد ِفْل َمْشَي ْلُمَقْي َقَصِِتْ ُلْؤِمْن َوَمْن َلِْي ِمن ََتِْشي ِبِعْد

o/o/ o//o/o/ o/// o//o/o/ o/// o//o/o/ o//o/ o//o/o/

فالن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن

#

َك قارُِحو َوَذْمُم ُْيْ َك َحْولِي ْ َفَمْدُح رِساَلَةْن َن َعْنيِن ِغ نِْنْعَما َأاَل َأْب

o//o// /o// o/o/o// /o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

ِمساَلُِْو إِلَيَكْل ِعها تَ ْرقى َوَأْشَيا ِة وائِِلْن ِلَب ْبَن َقين يف َتْغ َمىت َتْل

o//o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// /o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن

#

َسَنْأيت ما َعلى َعْمِدْن َأال فَاْع َلَْ أَبَ ْيَت ْلَلْع

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

دَُكْبَبِتنا َوأْنَن زِنا َن َِمِْمَلَنا  تَ َعلَّم أَْن

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

٢

١

٤

٣

قاقية الحاء

قافية الدال

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوأنَّ زِناَد ُكبَِّتنا َشديُد تَ َعلَّم أَنَّ َِمِْمَلَنا ثَِقْيٌل ٢

َشديُدو ُلْن  ثَِقي ْ

o/o// o/o//

(وافر) َعلى َعْمٍد َسَنْأيت ما نُرِيُد َأال فَاْعَلْم أَبَ ْيَت اللَّْعَن أَنيا ١

نُرِيُدو َن أَنْنا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

(طويل) ساِلُح
َ

َوَأْشَياِعها تَ ْرقى إِلَيَك امل َمىت تَ ْلَقين يف تَ ْغِلَب ابْ َنِة واِئٍل

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان  والزحاف قبض

(طويل) َك قارُِح َفَمْدُحَك َحْويلٌّ َوَذمُّ ْعَماَن َعينِّ رِساَلًة َأاَل أَبِْلِغ الن ي

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان  والزحاف قبض

(بسيط) َقيَِّد يف اليَ ْنُبوِت َواََلاِج
ُ

َمْشَي امل َقَصٍة ََتِْشي ِبِعْدَلِْي ِمن ُلْؤٍم َوَمن ْ

.البحر بسيط والعروض خمبونة والضرب مقطوع والزحاف خَب

(بسيط) ف ِقْبِطيٌّ ِبِديباِج َكَما تَ َلفَّ َوال َيكوُن َعلى أَبواِِبا َحَرٌس

.البحر بسيط والعروض خمبونة والضرب مقطوع والزحاف خَب



#

ِإذا لُِبَسْل يُواَزيْنا ُْيْ ِمْن َس َحي ْ َوأَنْنا يَل

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

ُب ِجيُدها َن تُ ْنَس َوأَنْنا ِحْي ُذراها َة أَنْ َننا َربيَع ِلَمت ُعليا َلَقد َع

o//o// /o// o/o/o// o/o// o//o// /o// o/o/o// /o//

مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل

#

يَقوُدها ِقَحْن َمْن ُب شاَلْت ال ِإذَلَْْر ِعَماَرَتْن َنا ُذ ُكن ْ َنا ُمْن َكِمن ْ َفْك َومن ْ

o//o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

َوقوُدها َوأَنْنا ُذرى ِمنها َوأَنْ َنْذ ِخياُرها بِأَنْنا َأيل تُنَِب ِإْن َتْس

o//o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// o/o/

مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فالن

#

ُدْن يا قُ ََتْ َنَسَُبْ بَِعي بَُة أَنْ َنها َزَعَمت قُ ََت

o//o/o/ o//o/// o//o/// o//o///

مْتفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

نَا بَعَدها َمن عاَل ِمْن

o//o/o/ o//o/o/

مستفعلن مستفعلن

١

١

٣

٢

١

قافية الراء

.البحر كامل والعروض مضمر والضرب صحيح والزحاف إضمار

( رجز )  َمن عاَل ِمنيا بَعَدها َفال ِاجَتبَ ْر

َفال ِاجَتبَ ْر

o//o//

متفعلن

.البحر رجز والعروض خمبون

(كامل) َنَسٌب بَعِيٌد يا قُ تَ ْيَب فََأْصِعدي ا ِمْن واِئٍل َزَعَمت قُ َتيَبُة َأِنَّ

َب فََأْصِعدي ِمْن وائِِلْن

o//o/// o//o/o/

متفاعلن مْتفاعلن

(طويل) رى ِمنها َوأَنيا َوقوُدها َوأَنيا الذُّ ِإْن َتْسَأيل تُنَِب بِأَنيا ِخياُرها

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف وقص

(طويل) ِإذا اََلرُب شاَلْت الِقحاً َمن يَقوُدها َوما اِنْ َفكَّ ِمنيا ُمنُذ ُكنيا ِعَماَرًة

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان

(طويل) ُذراها َوأَنيا ِحْْيَ تُ ْنَسُب ِجيُدها َلَقد َعِلَمت ُعليا َربيَعَة أَنَّنا

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان  والزحاف قبض

٣

َحِديُدو َمَعْدِدْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) يُوازينا ِإذا لُِبَس اََلِديُد َوأَنيا لَيَس َحيٌّ ِمن َمَعدٍّ



ماَءْن َوال َوال َسقى

o///o/ o//o//

مستعلن متفعلن

ِمْن َوَجعا بَنو ُلَُي

o///o/ o//o//

مستعلن متفعلن

َدْوِويَُدْه ِِبانِِبْد

o///o/ o//o//

مستعلن متفعلن

#

َل أَبيَك َيْب بِاثْ ُثْكِل َوْي َت َعلى ُأَخْي َهالي َعَطْف

o//o/// o//o/o/ o//o/// o//o/o/

متفاعلن مْتفاعلن متفاعلن مْتفاعلن

#

َكْسَسْيِد طا َلَك َوْرَدُةْن ِمَزَعْررِما غاَدْرتَ ُهو

o//o/o/ o//o/// o//o/// o//o/o/

مْتفاعلن متفاعلن متفاعلن مْتفاعلن

#

َك َوعاِمَر ْب ِمْنها َأخا َجْشَشْمَت َنْف َفُذِق ْلَلذي

o//o/// o//o/o/ o//o/o/ o//o///

متفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن متفاعلن

(كامل)٣

٢

١

٤

٣

٢

َن َأِب ُحُجْر َسَك َفْحَتِسْب

o//o/// o//o///

متفاعلن متفاعلن

.البحر كامل والعروض والضرب صحيحان والزحاف إضمار

متفاعلن متفاعلن

.البحر كامل والعروض والضرب صحيحان والزحاف إضمار

ِمْنها َأخاَك َوعاِمَر ْبَن َأِب ُحُجْر ْمَت نَ ْفَسَك فَِاْحَتِسْب َفُذِق الَّذي َجشَّ

.البحر كامل والعروض والضرب صحيحان والزحاف إضمار

(كامل) يِد طاِمَيُة اََلَضْر َلَك َوْرَدٌة َكالسِّ غاَدْرَتُه ِمزََع الرِّماِح َوَأْسَهَلْت

ِمَيُة َلََْضْر ِح َوَأْسَهَلْت

o//o/// o//o///

(كامل) ْر بِالثُّْكِل َوْيَل أَبيَك يا اِْبَن َأِب َشَِ َهالي َعطَفَت َعلى ُأَخيَِّك ِإذ َدعا

ْر َن َأِب َشَِ ِيَك ِإذ َدَعا

o//o/// o//o///

متفاعلن متفاعلن

( رجز )  وِّ يَُدْهدوَن الَعَكْر ِِباِنِب الدَّ

دوَن ْلَعَكْر

o//o/o/

مستفعلن

.البحر رجز والعروض صحيح والزحاف خَب والطي

( رجز )  بَنو ُُلَيٍم َوَجعاِسيُس ُمَضْر

ِسيُس ُمَضْر

o///o/

مستعلن

.البحر رجز والعروض مطوي والزحاف خَب والطي

( رجز )  َجْر َوال َسقى ماًء َوال أْرَعى الشَّ

أرَْع ْشَشَجْر

o//o/o/

مستفعلن

.البحر رجز والعروض صحيح والزحاف خَب والطي



#

َمِلِك ْلئا فَ َيِدْيُن ِلْل َأَخواِن أَْم ال َيْسَتِوْل

o//o/// o//o/// o//o/// o//o/o/

متفاعلن متفاعلن متفاعلن مْتفاعلن

#

ُق َلُه ْلَلِذي ْق ِعْزَزْن َيَِ ِلَب ال يُ رَا َوَوَجْدُت َتْغ

o//o/// o//o/o/ o//o/// o//o///

متفاعلن مْتفاعلن متفاعلن متفاعلن

#

ا َعُة َأِنَّ َعَرَفْت ُُخَا َأْصَبْحِت َوْس َأُُخَاَع َلو

o//o/// o//o/// o//o/o/ o//o///

متفاعلن متفاعلن مْتفاعلن متفاعلن

#

ُرو تِي ْ بِْيُض ْلَمَبا ِكبُ ُهْل َسْقًفا َكوا ُؤِسِهْم ِمْن فَ ْوِق أَْر ِبُكُهْم تَ ْبنس  شنا

o/o/ o//o/o/ o/// o//o/o/ o/// o//o/o/ o/// o//o/o/

فالن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن

#

ُت أَْيَي َمْن َوَلو أَقْ َفْر ِه يَدعوين َمَعاَذْلاَل

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

َع اَلَم تَ َرى َصنَ ائَِعنَ ا َرَوأْلَنْ بَ ا َأاَل يَ ا ُمْر

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

(وافر) ١

١

١

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

َع اَلَم تَ َرى َصنَ ائَِعنَ ا َتِصي ُر َأاَل يَ ا ُم رَّ واألَنْ َب اُء تَ ْن ِم ي

َتِصي ُرْو ُء تَ ْن ِم ي

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

قُتاُرْو  َِلِْنِثْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(بسيط) ُر َباتِي ْ
َ

َسْقًفا َكواِكُبُه الِبْيُض امل تَ ْبنس  شناِبُكُهْم ِمْن فَ ْوِق أَْرُؤِسِهْم

.البحر بسيط والعروض خمبونة والضرب مقطوع والزحاف خَب

(وافر) َوَلو أَقْ َفْرُت أَيياماً قُتاُر َمَعاَذ الليِه يَدعوين َِلِْنٍث

٣

ال َُتَْفُرْو َط رَِحاُلِِْم

o//o/o/ o//o///

مْتفاعلن متفاعلن

.البحر كامل والعروض صحيح والضرب مضمر والزحاف إضمار

مْتفاعلن متفاعلن

.البحر كامل والعروض صحيح والضرب مضمر والزحاف إضمار

(كامل) ا ال َُتَْفُر َعَرَفْت ُُخَاَعُة َأِنَّ َأُُخَاَع َلو َأْصَبْحِت َوْسَط رَِحاُلِِْم

.البحر كامل والعروض والضرب مضمران

(كامل) قُّ َلُه الَّذي ال يُ ْقَهُر ِعزياً َيَِ َوَوَجْدُت تَ ْغِلَب ال يُ رَاُم َقِدمْيُها ٢

ال يُ ْقَهُرو ُم َقِدمْيُها

o//o/o/ o//o///

(كامل) فَ َيِدْيُن لِْلَمِلِك اللِّئاِم الُعْنُصُر ا َبْكرُنا ال َيْسَتوي اأَلَخواِن أَمي ١

ِم ْلُعْنُصُرو ما َبْكرُنا

o//o/o/ o//o/o/

مْتفاعلن مْتفاعلن



#

َُلَ ازُِم َوْل وإْخ َوتُ َهْل أَلَ ْم َتْشُك ْر لَنَ ا أبْ نَ ا

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

َولَْي َس َُلُ ْم َوأَْنَك ْرنَ ا َن ا  ُن َأْْحَي ْ بِ أَنْنا ََنْ 

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

أقِ ْدَدُة َوْل ُيَش دُّ ِِبَْل لِ َي أْلفْ َه ا َوََنْ ُن لَيَ ا

o///o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

َنْل ُرُه ْم ِمن ْ َفَكْي َف يَ غُ ْر َف وْسَسَعيَ ا َكَشْفَن ْْلَْو

o/o/o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

يَعِي ُش ِِبَ ْل إل ى أَْرِضْن ه ثَ انِيَ َِتْ َوَع ْب ُدْلاَل

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

....... ....... شآِم ِْحَْن إىل أْرِض ْش

....... ....... o///o// o/o/o//

....... ....... مفاعلِت مفاعيلن

(وافر)٧

٦

٥

٤

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

ُر........ َوََثَّ  َفَشا الَعِصي ْ إىل أْرِض الشآِم ِْحًى َوَحبٌّ

ُرو َعِصي ْ  َوَحْبَُبْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َعِسي ُرْو َدَع اُه ْم

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) إل ى أَْرٍض يَعِي ُش ِِبَ ا الَعِسي ُر َوَع ْب ُد اهلل ثَ انِيَ ًة َدَع اُه ْم

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َفَكْي َف يَ غُ رُُّه ْم ِمنَّ ا الغَ ُروُر ُه ْم َعيَ اِت َعن ْ َكَشْفَنا اَْلْوَف والسَّ

َغ ُروُرْو ُه ْم ِت َعن ْ

o/o// o/o//

(وافر) ُة وال ُحُص وُر ُيَش دُّ ِِبَا األِق دَّ َوََنْ ُن لَيَ الِ َي األفْ َه اِر ِفيِه ْم

ُحُص وُرْو ِر ِفيِه ْم

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

٣

َنِكي ُرْو ِْحَاُه ْم

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوأَْنَك ْرنَ ا َولَْي َس َُلُ ْم َنِكي ُر َن ا ِْحَاُه ْم بِ أَنَّ ا ََنْ ُن َأْْحَي ْ

(وافر) وإْخ َوُُت ا اللََّه ازُِم والُق ُع وُر أَلَ ْم َتْشُك ْر لَنَ ا أبْ نَ اُء تَ ْي ٍم ٢

قُ ُع وُرو ُء تَ ْي ِمْن

o/o// o/o//



#

ِت ِمْن َأْكنا ِإَل ْلَقَلعا َل ِمْن َجْنَِبْ ْي َجَلَْبَ ْلَْ

o/o/o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

ِء ِمْن ُحْوِوْن يَبيَس ْلما ِقداِح تَ َرى َضواِمَر ِكْل

o/o/o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َن ِمْن َنَسَِبْ َعلى ما كا ِبالَد َبيِن نَ ُؤْمُم ِِبا

o///o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

ُزُهوَكْلَلْي َشديِدْن رِْز ُُتاِوُب يف َجواِنِب ُمْك

o/o/o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َبين َكْعِب ْب َوَجْعَدَة ِمْن نَ َحْررَاَب ْب َصَبحناُهْن

o/o/o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

رِِضْن َأْسرا ِِبَْنِب ُعَوْي َل أميََن ِمن ي َكأَْنَن ْلَْ

o/o/o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

٦

٥

٤

٣

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ِِبَْنِب ُعَوْيِرٍض َأْسراُب َدْبِر َكَأنَّ اْلَيَل أميََن ِمن أَباٍض

ُب َدْبرِي  أَباِضْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

ِن َعْمرو َن قَ ْيِسْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوَجْعَدَة ِمْن َبين َكْعِب ْبِن َعْمرو َصَبحناُهنَّ َحرياَب ْبَن قَ ْيٍس

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َشديٍد رِزُُّه َكاللَّْيِل َُمِْر ُُتاِوُب يف َجواِنِب ُمْكَفِهرٍّ

ِل َُمْرِي َفِهْررِْن

o/o// o/o//

(وافر) َعلى ما كاَن ِمْن َنَسٍب َوِصْهِر نَ ُؤمُّ ِِبا ِبالَد َبيِن أَبينا

َوِصْهرِي أَبينا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

٢

َوُشْقرِي َعَلْيها

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) يَبيَس املاِء ِمْن ُحوٍّ َوُشْقِر َضواِمَر ِكالِقداِح تَ َرى َعَلْيها

(وافر) ِإىل الَقَلعاِت ِمْن َأْكناِف يَ ْعِر َجَلْبنا اْلَْيَل ِمْن َجْنَِبْ أَرِْيِكْن ١

ِف يَ ْعرِي أَرِْيِكْن

o/o// o/o//



#

َد ِإْبَساِسْن َسواِكَن بَع ُغباُر َخرَْج ِإذا َسَطَعْل

o/o/o// o///o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

ِت ِمن ُجَشِم ب إِلَْلَغَمرا َعلَيها ُكْل ُُمَْرَربَ َِتْ

o///o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

ُء ََل يَ ْهُمم ِإذا مْلِمْر َنين َرُجُلْن َأََل تَ َر أْن

o/o/o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

ُحَذيَفَة بَع َمَننُت َعلى َذناِئِب يَو َوأَْنىن ِبْذ

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

َرغيبَة ذُْخ لََناَل ِِبِي ْيُء ِِبِي َيَِ َوَلو َغِْيي

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

ُت يف َْحِل ب ِلما أَويَل َمَننُت وَكا َوٰلِكْنين

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

١

٣

٢

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ِلما أَولَيُت يف َْحِل بن بَْدِر٤ َوٰلِكيني َمَننُت وَكاَن أَْهال

ن بَْدرِي َن أَْهال

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

ِر َدْهرِي  َأِسْْيا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) لََناَل ِبِه َرغيبَة ُذْخِر َدْهِر ْيُء ِبِه َأِسْْيا َوَلو َغِْيي َيَِ

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َمَننُت َعلى ُحَذيَفَة بَعَد َأْسِر ناِئِب يَوَم َخوٍّ َوَأّني بِالذَّ

َد َأْسرِي َم َخْوِوْن

o/o// o/o//

(وافر) ْرُء ََل يَ ْهُمم ِبَصْْبِ
َ

ِإذا ما امل َأََل تَ َر أَنَّين َرُجٌل َصبوٌر

ِبَصْْبِي َصبوُرْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

٨

ِن َبْكرِي ُلماِضْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ِإىل الَغَمراِت ِمن ُجَشِم بِن َبْكِر ُُمَرَّبًَة َعلَيها ُكلُّ ماٍض

(وافر) َسواِكَن بَعَد ِإْبَساٍس َونَ ْقِر ِإذا َسَطَع الغُباُر َخَرْجَن ِمنُه ٧

َونَ ْقرِي ُهو َن ِمن ْ

o/o// o/o//



#

َتزِْمَن َعَلْل َسَواِهَم يَْع ِمْن َجْنَِب نَ ْلَخْي َجَلب ْ

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

ََسَاِم ِمَنْل َخوارَِج َكْس ُغراِب بِنا نَزائَِع ِلْل

o///o// o///o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

قَباِئَل ِمْن ِفراسْن َوْل نَ َيوَم أْلَْت َصَبْحَناُهْن

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

ِسَرْن َوْسَطْد َعَلْيِه َحوا َء ساِعَدَة ْب تَ رَْكُت ِنَسا

o/o/o// o///o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

ِنَساُء َعَلْد َكما َعَكَفْن َر عاِكَفَِتْ تَ رَْكُت ْطَطْي

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

َلَدى َقْحِطْل َوأَْطَعِمِهم ي ِِبَْْيِِِهِ َفَجْعتُ ُهُمو

o/o/o// o///o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

٣

٥

٤

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوأَْطَعِمِهم َلَدى َقْحِط الِقطَاِر َفَجْعتُ ُهُم ِِبَْْيِِهِم نَِدميا ٦

ِقطَارِي  نَِدميا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

ُدوارِي َعلَيِهي

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) واِر َكما َعَكَف النَِّساُء َعلى الدُّ َر عاِكَفًة َعلَيِه تَ رَْكُت الطَّي ْ

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ياِر َعَلْيِه َحواِسراً َوْسَط الدِّ تَ رَْكُت ِنَساَء ساِعَدَة ْبِن َعْمرٍو

ِديارِي ِن َعْمرو

o/o// o/o//

(وافر) ِفراساً َوالَقباِئَل ِمْن ِغفاِر َصَبْحَناُهنَّ يَوَم اأَلْتِْ ُشْعثا

ِغفارِي ِم ُشْعَثْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

٢

ُغبَارِي تُبارِي

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َماِم ِمَن الغَُباِر َخوارَِج َكالسَّ نَزائَِع لِْلُغراِب بِنا تُبارِي

(وافر) َسَواِهَم يَ ْعَتزِْمَن َعلى اْلََباِر َجَلْبنا اْلَْيَل ِمْن َجْنَِب أَرِْيٍك ١

َخَبارِي  أَرِْيِكْن

o/o// o/o//



#

وَََل َأشُعْر بِبَ ْْيٍ ِمْن َبَت َسَحَرْر أََأَْجَُع ُصْح

o/o/o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َِنا إِْلَلْل ُأَشبُِّه ُحْس َل َهاَلَة يف وَََلْ أََر ِمْث

o/o/o// o///o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

َلما أتَيا َوتَ ْغِلَب ُكْل َبيِن ُجَشَم ْب َأال أَبِْلْغ

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

ِع َقْد َصَدَقْل َغَداَة َنطَا ِجَد لَقْرَمْب بِأَنْ نَ ْلما

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

َِنا تُ ْفِنْل ِإذا يَ ْرُمو ُمَلْمَلَمُِتْ َكِتْيَبتُ ُهو

o/o/o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َمَسْرَرَة َوْل اُهْل َوَلقي أََغْرَريَزِي َجَزْىاَلُهْل

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

٤

٣

٢

قافية الالم

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َسرََّة َواَُلماال
َ

اُه امل َوَلقي َجَزى اللَُّه اأَلَغرَّ يَزِيَد َخْيا ٦

ََجااَل َد َخْيَْن

o/o// o/o//

(وافر) ِإذا يَ ْرُموَِنا تُ ْفيِن الِنَباال َكِتْيَبُتُه ُمَلْمَلَمٌة َرَداٌح ٥

نِبَااَل َرَداُحْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

ِقَتااَل َن َعْمرو

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َغَداَة َنطَاِع َقْد َصَدَق الِقَتاال بَِأنَّ املاِجَد الَقْرَم ابَن َعْمرٍو

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوتَ ْغِلَب ُكلَّما أتَيا ِحاَلال َأال أَبِْلْغ َبيِن ُجَشَم ْبِن َبْكٍر

ِحاَلاَل ِن َبْكرِْن

o/o// o/o//

(وافر) ُأَشبُِّه ُحْسَنها ِإالَّ اُِلاَلال وَََلْ أََر ِمْثَل َهاَلَة يف َمَعدٍّ

ِهاَلاَل َمَعْدِدْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

١

ِك َهااَل ِِتَاَلْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) وَََل َأشُعْر بِبَ ْْيٍ ِمْنِك َهاال أََأَْجَُع ُصْحَبَت َسَحَر اْرِِتَاال



#

ِر ناَزَُلُو ي يَزيُد ْلَْ َن ُكْلُثوِم ْب ِبَْأَخِذِهْب

o///o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

ِطَعاَن ِإذا َيُِيُلوَنْط َبيِن قُ ْرَرا ِِبَْمٍع ِمْن

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

َرها أْلََسَلْن يُ َرْوِوي َصْد ِدُمْسُسَفرا يَزِيُد يُ َقْد

o///o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َر َوَماِلَكْن َوِرَث ثْ ثَ َوْي ِمْن ُضْؤَلِِتْ ما َِبْرِِئْن

o//o/// o//o/// o//o/o/ o//o/o/

متفاعلن متفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن

#

ِن َحِديِثِهي َوَشَرى ِِبُْس بَ َقرِْن َْحَى َخايل ِبِذي

o//o/// o//o/// o//o/// o//o/o/

متفاعلن متفاعلن متفاعلن مْتفاعلن

#

ُضِل َفْضَل َقو ِعنَد تْ َتفا ُر َفما ُأِحْب ذاَك ثْ ثُ َوي

o//o/// o//o/// o//o/// o//o/o/

متفاعلن متفاعلن متفاعلن مْتفاعلن

٣

٩

٨

٢

٧

o//o/o/ o//o/o/

مْتفاعلن مْتفاعلن

١

َوُمَهْلِهاَل يف َوائِِلْن

o//o/// o//o/o/

متفاعلن مْتفاعلن

.البحر كامل والعروض مضمر والضرب صحيح والزحاف إضمار

مْتفاعلن متفاعلن

.البحر كامل والعروض  صحيح والضرب مضمر والزحاف إضمار

.البحر كامل والعروض والضرب مضمران والزحاف إضمار

ِعنَد التَّفاُضِل َفْضَل َقوٍم أَْفَضال ذاَك الث َُّويُر َفما ُأِحبُّ ِبَفضِلِه

ِمْن أَْفَضاَل  ُب ِبَفْضِلِهي

o//o/o/ o//o///

(كامل) َوَشَرى ِِبُْسِن َحِديِثِه أَْن يُ ْقَتال َخايل ِبِذي بَ َقٍر َْحَى َأْصحابَُه

أَْن يُ ْقَتاَل َأْصحابَ ُهو

(كامل)

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(كامل) َوِرَث الث َُّويْ َر َوَماِلكاً َوُمَهْلِهال ما بآْمرٍِئ ِمْن ُضْؤَلٍة يف َواِئٍل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َهاال يُ َروِّي َصْدَرها اأَلَسَل الن ِّ َفراَء َحىتَّ ُم السُّ يَزِيُد يُ َقدِّ

ِِنَااَل َء َحىتَّ

o/o// o/o//

(وافر) َيُِيُلوَن الِطَعاَن ِإذا َأَجاال ِِبَْمٍع ِمْن َبيِن قُ رياَن ِصيٍد

َن ِصيِدْن َأَجااَل

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

نِزااَل ِن َعْمرو

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) يَزيُد اَْلِْي نازََلُه نِزاال ِبَْأَخِذِه اْبَن ُكْلُثوِم ْبِن َعْمرٍو



#

لََلَهْلِجيا َبكَرْن َفَجْل َعِمْلَلذي طََلَب ْلُعَدا

o//o/// o//o/o/ o//o/// o//o/o/

متفاعلن مْتفاعلن متفاعلن مْتفاعلن

#

َعْيِيْلَخِطْي َمْعُروِف ِإْذ َْحََل ْلِمئْي َوأَبِْلَلذي

o//o/o/ o//o/o/ o//o/// o//o///

مْتفاعلن مْتفاعلن متفاعلن متفاعلن

#

ِديارَِك ِمن َوَجْعَدْن يف تَ َعْلَلْم أَْن َن َحْررَاَب ْب

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

ُُتَْوِوُل يف ِديارَِك ِمْن َي ما َخيُلْن َأال يا َحْي

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

َنِضْجَج ِمَن لَقتِلي ِلٍك أَوأَْن َعلى ها ِنساُؤنا تَنوَح إِٰلِه أَن َمعاَذْل

o/o/o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// /o// o//o// o/o//

مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعول مفاعلن فعولن

#

َوذي أَثِْلي بَراِحْن ذي أَراِكْن بَِأرِضْن َأَحْلَلنا ُسيوِف ُسيوِف ِبْس ِقراُع ْس

o/o/o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// /o// o//o// o/o//

مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوُل مفاعلن فعولن

(طويل) ٢

١

٢

١

٥

٤

بَِأرٍض بَراٍح ذي أَراٍك َوذي أَْثِل يوِف َأَحلَّنا ِقراُع الُسيوِف بِالسُّ

.البحر طويل والعروض مقبوضة والضرب صحيح والزحاف قبض

(طويل) َعلى هاِلٍك أَو أَن َنِضجَّ ِمَن الَقتِل َمعاَذ اإِلٰلِه أَن تَنوَح ِنساُؤنا

.البحر طويل والعروض مقبوضة والضرب صحيح والزحاف قبض

 ِبَعيَِبْ ِإجاَلْه

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ُُتَوُِّل يف ِديارَِك ِمْن ِإجاَلْه َأال يا َحيَّ ما َخيٌل ِبَعيٍب

.البحر كامل والعروض صحيح والضرب مضمر والزحاف إضمار

(وافر) َوَجْعداً يف ِديارَِك ِمن ُهبَاَلْه تَ َعلَّْم أَنَّ َحرَّاَب بَن قَيٍس

ُهبَاَلْه َن قَيِسْن

o/o// o/o//

(كامل) ْعُروِف ِإْذ َعيِّ اَْلِطْيُب املِْفَصال
َ

امل َوَأِب الَّذي َْحََل املِِئَْي َوناِطُق

ُب ْلِمْفَصال َن َوناِطُقْل

o//o/o/ o//o///

مْتفاعلن متفاعلن

َهاَل َد ِبِكن ْ َة فَناَُلا

o//o/// o//o///

متفاعلن متفاعلن

.البحر كامل والعروض والضرب صحيحان والزحاف إضمار

(كامل) َهال َبكراً َفَجلََّلها اُلِياَد ِبِكن ْ َعِمي الَّذي طََلَب الُعَداَة فَناَُلا



#

َفِة نْ َنْسِلي ُِمَْذَذ ِم أَْذواِدْن ِسَوى ِجْذ ِل ِعْنَدنا ُم ِمْلما َقِت أْلَيْ َيا َفما َأْب

o/o/o// /o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعيلن فعوُل مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

َنسوُق ِإَل ْلَقْتِلي تُنا َوما َوأَْقوا ُن َخْيِلنا ُة أَْثاَلثِن فََأَثا َثالَث

o/o/o// /o// o//o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// /o//

مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوُل

#

تَ َرْحَحِلي ُضَحى َلَْ َعلى َحي َي َكْلَِبْ َوْض َمغارُنا ثُ َوْيِر أََتى بِْنَتْث َأال َهْل

o//o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// /o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن

#

ُمَثْمَمِلي ِسَهاِمْل َء تُ ْرِدي ِبْس َوَشْهبا َس ََنَْدِتْن َفواِر ُهُم ِمْننا َصَبْحنا

o//o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// /o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن

#

ِبَْحَفِلي ِضباِع ُهُم ُعْرُجْض َُتُْرُر ِل َمْزَحِفْن َلَدى ُكْل ُهُم َصْرَعى تَ رَْكنا

o//o// /o// o/o/o// /o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

ُت ثُ َوْيِر ْب َسَفَهْن ِبْن ُذُليِن َوْس َبَكَرْت َتْع

o/o/// o/o/// o/o/// o/o///

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

(رمل)١

٣

٢

١

٤

٣

.البحر رمل والعروض صحيح والضرب خمبون والزحاف خَب

َسَفهاً بِْنُت ثُ َوْيِر ْبِن ِهاَلِل َبَكَرْت تَ ْعُذُليِن َوْسَط اََلالِل

ِن ِهاَليل َط َلَْاليل

o/o/// o/o//o/

فعالتن فاعالتن

(طويل) َُتُرُُّهُم ُعرُْج الضِّباِع ِبَْحَفِل تَ رَْكناُهُم َصْرَعى َلَدى ُكلِّ َمْزَحٍف

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) ِل َثمَّ
ُ

َهاِم امل َوَشْهباَء تُ ْرِدي بِالسِّ َصَبْحناُهُم ِمنيا َفواِرَس ََنَْدٍة

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) ِل َعلى َحيِّ َكْلٍب َوالضَُّحى ََلْ تَ َرحَّ َأال َهْل أََتى بِْنَت الث َُّوْيِر َمغارُنا

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) َوأَْقواتُنا َوما َنسوُق ِإىل الَقْتِل َثالثَُة أَْثاَلٍث فََأَثاُن َخْيِلنا

.البحر طويل والعروض مقبوضة والضرب صحيح والزحاف قبض

(طويل) َفِة النَّْسِل ِسَوى ِجْذِم أَْذواٍد ُِمَذَّ َفما أَبْ َقِت األَيَّاُم ِمْلماِل ِعْنَدنا

.البحر طويل والعروض مقبوضة والضرب صحيح والزحاف قبض



#

َبْن ِلَشْرِبْن ِإبِلي نَْه ُذُليِن يف َبَكَرْت َتْع

o/o//o/ o/o/// o/o/// o/o///

فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

#

ِوي مَيِْييِنْ ُكلَّ ما َتْح ين فَِإْنين ال تَلوِمْي

o/o//o/ o/o//o/ o/o//o/ o/o//o/

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

#

َلْفتُ ُهو َلْس َوِإذا َأْت َرْفُت ماَلْن َلْسُت ِإْن َأْط

o/o//o/ o/o/// o/o//o/ o/o//o/

فاعالتن فعالتن فاعالتن فاعالتن

#

َر َعَل َلَْْي َكرَِّي ْلُمْه ُل َفال َتْس ُُيِْلُق ْلما

o/o/// o/o//o/ o/o/// o/o//o/

فعالتن فاعالتن فعالتن فاعالتن

#

َوِطرَاِدي َفوَق ُمْهرِي نَ ْفَس يف يَو َوبِْتذاِلْن

o/o//o/ o/o/// o/o//o/ o/o//o/

فاعالتن فعالتن فاعالتن فاعالتن

#

ِئي ِِبَْلِلي ََنَْو أَْعدا ِِبَِمْيِسْن َوَُسُْوِوي

o/o//o/ o/o//o/ o/o/// o/o///

فاعالتن فاعالتن فعالتن فعالتن

(رمل) ٧

٣

٢

٦

٥

٤

.البحر رمل والعروض ِمذوفة والضرب صحيح والزحاف خَب

ََنَْو أَْعدائي ِِبَلِّي َواْرِِتايل َوَُسُوِّي ِِبَِمْيٍس َجْحَفٍل

َوْرِِتايل َجْحَفِلْن

o/o//o/ o//o/

فاعالتن فاعلن

ِم ْلَوَغى َونِزَايل

o/o/// o//o/

فعالتن فاعلن

.البحر رمل والعروض ِمذوفة والضرب خمبون والزحاف خَب

فاعالتن فاعلن

.البحر رمل والعروض ِمذوفة والضرب صحيح والزحاف خَب

(رمل)

َوِطرَاِدي َفوَق ُمْهرِي َونِزَايل َوابِْتذايل النَ ْفَس يف يَوِم الَوَغى

.البحر رمل والعروض ِمذوفة والضرب خمبون والزحاف خَب

(رمل) ْهَر َعلى اََليِّ اَِلالِل
ُ

َكرَِّي امل ُُيِْلُق املاُل َفال َتْستَ ْيِئِسي

َي َلِْاليل تَ ْيِئِسي

o/o//o/ o//o/

(رمل) َوِإذا أَتْ َلْفُتُه َلْسُت أُبايل َلْسُت ِإْن أَْطَرْفُت مااًل َفرِحا

ُت أُبايل َفرَِحْن

o/o/// o//o/

فعالتن فاعلن

َوَِشايل ُمْتِلُفْن

o/o/// o//o/

فعالتن فاعلن

.البحر رمل والعروض ِمذوفة والضرب خمبون

فعالتن فاعلن

.البحر رمل والعروض ِمذوفة والضرب خمبون والزحاف خَب

(رمل) ُكلَّ ما َِتِْوي مَيِْييِن َوَِشايل ال تَلوِمييِن فَِإيني ُمْتِلٌف

(رمل) ِإبِلي نَ ْهًبا ِلَشْرٍب َوِفَضاِل َبَكَرْت تَ ْعُذُليِن يف أَْن رََأْت

َوِفَضايل  أَْن رََأْت

o/o/// o//o/



#

ِم ِمْن ُجَشْم َأصاِر َوآَب ِإىل أَْهِلْل ُكُم َغَدْن َن َنْسَر َن قَيٍس ِإْن أََعْمُرْب

o//o// /o// o/o/o// /o// o//o// /o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن

#

َل َونْ نَ َعْم ِرُب ْلما ُة َخيِلْن ُتْح َوُصْبَب َد غاَرِتْن َرَتْن بَْع َن َعْمرو غا أَقَ ْيَس ْب

o//o// o/o// o/o/o// /o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

َلِت ُلَِْذْم ُِبا ِجْننا ِإذا سا َوَِتَْس َزَنْت َوَجْت َوِإْن َأْح َنْت َهَلْت َخب ْ ِإذا َأْس

o//o// o/o// o/o/o// /o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

ِنَظْن َُلُْم فَ َلْن غا َعلَيِه َجْح َصَبْبُت َع جاِنَُبْ َوأَْمَر ِإذا ما َوَهى َغْيُثْن

o//o// o/o// o//o// /o// o//o// /o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعولن مفاعلن فعوُل مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن

#

ُح َوْرَرَهْم َلُه ْرَرْي َجراِد َشْل َكرِْيِعْل َك غاَرَتْن َسَواَم َن ََلْ ُأْصِبْح فَِإْن َأ

o//o// o/o// o//o// o/o// o//o// /o// o/o/o// /o//

مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل

#

ِمُع ْسُسُهْم َن َُتَْت َز َسْهِمي ِحْي َوال فا َضَعْت أُنْ َثى إِلَْيَي ِقَناَعها َفال َو

o//o// /o// o/o/o// o/o// o//o// /o// o/o/o// /o//

مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل

(طويل)٦

٥

٤

٣

٢

١

ُهْم َوال فاَز َسْهِمي ِحْْيَ َُتَْتِمُع السُّ َفال َوَضَعْت أُنْ َثى ِإيَلَّ ِقَناَعها

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) َكرِْيِع اَُلراِد َشلَُّه الرَّْيُح َوالرَِّهْم فَِإْن أَنا ََلْ ُأْصِبْح َسَواَمَك غاَرًة

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) َصَبْبُت َعلَيِه َجْحَفالً غانِظاً َُلُْم ِإذا ما َوَهى َغْيٌث َوأَْمرََع جاِنٌب

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) َوَِتَْسُبها ِجنياً ِإذا ساَلِت اُِلَذْم ِإذا َأْسَهَلْت َخبَّت َوِإْن َأْحَزَنْت َوَجْت

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) َعْم َوُصبَُّة َخيٍل ُِتِْرُب املاَل َوالن َّ أَقَ ْيَس ْبَن َعْمرٍو غاَرًة بَ ْعَد غاَرٍة

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) َوآَب ِإىل أَْهِل اأَلصارِِم ِمْن ُجَشْم أََعْمُرو ْبَن قَيٍس ِإنَّ َنْسرَُكُم َغدا

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض



#

نَا َعَل نْ َنا َوأِلَْيدي ه َعَلْينا إْنَن لِْلٰل

o/o//o/ o/o/// o/o//o/ o/o//o/

فاعالتن فعالتن فاعالتن فاعالتن

#

ُهو َفَمْن شا ُل َعَلْيِهْم َصَنَع ْلٰل فَ َلَن ْلَفْض

o/o//o/ o/o/// o/o/// o/o///

فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

#

نا َوِفْن ال يُداينْ نَاِس َمْسَعْن ُدونَنا ِفْن

o//o/ o/o//o/ o/o//o/ o/o//o/

فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

#

ِل َعزِْيزِْل ثاِبت أْلَْص ُهْم ِبِعْززِْن فَ َفَضْلنا

o/o/// o/o//o/ o/o//o/ o/o///

فعالتن فاعالتن فاعالتن فعالتن

#

َك أَْرَقَما أَرى َل َك نَ ْهٌد ال فَ نَ ْهُد َة ُكْلَلها َر َعِشي ْ َوأَْهَلْكَتْل َهَلْكَت

o//o// /o// o/o/o// /o// o//o// /o// o/o/o// /o//

مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل

#

َح خَمْرُِمو تُ ُهو ال رُِمْن َخْلَلْف ِإذا َمْخ َيَِتْ َعِشي ْ ِقصاِت  َحَلْفُت ِبَرْبِب ْررَا

o//o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// /o// o/o/o// /o//

مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل

١

٤

ِإذا خَمْرٌِم َخلَّْفُتُه الَح خَمْرُِم١ َحَلْفُت ِبَربِّ الرَّاِقصاِت َعِشيًَّة

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل)

.البحر رمل والعروض والضرب  ِمذوفان والزحاف خَب

(طويل) فَ نَ ْهُدَك نَ ْهٌد ال أَرى َلَك أَْرَقما َرَة ُكلَّها َهَلْكَت َوأَْهَلْكَت الَعِشي ْ

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(رمل) َعْم دَّ
ُ

ثاِبٍت اأَلْصِل َعزِْيِز امل فَ َفَضْلناُهْم ِبِعزٍّ باِذٍخ

ُمْدَدَعْم  باِذِخْن

o//o/ o//o/

فاعلن فاعلن

٣

ناِس َكَرْم َواِسُعْن

o///o/ o//o/

فاعلِت فاعلن

.البحر رمل والعروض ِمذوفة  والضرب مقبوض والزحاف خبل

فعلن فاعلن

.البحر رمل والعروض ِمذوفة  والضرب ِمذوف خمبون والزحاف خَب

(رمل) ال يُدانِْينا َويف الناِس َكَرْم ُدونَنا يف النَّاِس َمْسعًى َواِسٌع

.البحر رمل والعروض  والضرب ِمذوفان خمبونان والزحاف خَب

(رمل) َصَنَع اللٰيَُه َفَمْن شاَء َرَغْم فَ َلنا الَفْضُل َعَلْيِهْم بِالَِّذي ٢

َء َرَغْم ِب ْلَلِذي

o/// o//o/

(رمل) َوأِلَْيدينا َعلى النَّاِس نَِعْم إنَّ هلل َعَلْينا نَِعما ١

ِس نَِعْم نَِعَمْن

o/// o///

فعلن فعلن



#

يَ َلْمَلُمو تَ ُزوُل لَيايل أَو َطَواَل ْل ِشُدْن يل ِبَغْدَرِتْن َورَائي نا يَقوُم

o//o// /o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// /o//

مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوُل

#

ُمو تَ َندَّ َتين َأ َعلى ما فا َوَلْسُت أُِفْيُدُهو ِلَماِلْن َوَلْسُت ِبِْفراِحْن

o//o// /o// o/o/o// /o// o//o// o/o// o/o/o// /o//

مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوُل

#

َتِدمْيُها َمِِتْ َتْس بَِأْدَّن نِْع بَ َلْغَت ُلَغ نِْندى َت أْن َتْب رَأً َلْو ِشْئ وُكْنُتْم

o//o// o/o// o/o/o// /o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعولن مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

تَ ُروُمها ِء ِحْْيَ َرِة ْصصضْمما ِمَنْصَصْخ ُر َِمَْمَلْن ِس أَْيَس ِفطَاُم نْ َنْف وٰلِكْن

o//o// /o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

#

َل أَو َتِقِصْل ُتَِْذذَلَْْب َمىَت نَ ْعِقْد َقريَنتُنا

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

َوال تُ ْبقي ُُخُوَر أْلَْن ِبَصْحِنِك َفْص َأاَل ُهْبِب

o/o/o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

قافية النون

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

(طويل) اِء ِحْْيَ تَ ُروُمها مَّ ِمَن الصَّْخَرِة الصَّ ْفِس أَْيَسُر َِمَْماًل وٰلِكْن ِفطَاُم الن َّ ٢

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) بَ َلْغَت بَِأْدَّن نِْعَمٍة َتْسَتِدمْيُها ُلَغ النَّدى وُكْنُت اْمرَأً َلْو ِشْئَت أْن تَ ب ْ

١

١

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوال تُ ْبقي ُُخُوَر األَنَدريْنا َأاَل ُهِبِّ ِبَصْحِنِك فَاْصَبْحِينا

َدريْنا َِبِْينا

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) ُم َوَلْسُت َعلى ما فاَتين أَتَ َندَّ َوَلْسُت ِبِْفراٍح ِلَماٍل أُِفْيُدُه ٣

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

(طويل) َطَواَل اللَّيايل أَو تَ ُزوُل يَ َلْمَلُم يَقوُم َورَائي ناِشٌد يل ِبَغْدَرٍة ٢

.البحر طويل والعروض والضرب مقبوضان والزحاف قبض

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ُتذي اَلَْبَل أَو َتِقِص الَقرِيْنا َمىَت نَ ْعِقْد َقريَنتُنا ِِبَْبٍل ١

َقرِيْنا  ِِبَْبِلْن

o/o// o/o//



#

ُء َخاَلَطها ِإذا ما ْلما َكأَْنَن َلُْْص ُمَشْعَشَعة

o///o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

َقها َحْتىت ِإذا ما َذا لَُبانَِة َعْن َُتُْوُر ِبِذْل

o/o/o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

ُلِِي فيها َعَلْيِه ِلَما َشِحْيَح ِإذا تَ َر ْلَلِحَزْش

o/o/o// o///o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

ِبافَِتَهْل إذا قَ َرُعو َب ِف ْْلذا َكأَْنَن ْشُشْه

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

ُس َُمْراَهْل وَكاَن ْلَكْأ َس َعْنَن أُْم َصبَ ْنِت ْلَكْأ

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

َلذي ال َتْص ِبَصاِحِبِك ْل َثالثَِة أُْم َوما َشْرُرْث

o/o/o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

٦

٥

٤

٧

٣

٢

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ِبَصاِحِبِك الَّذي ال َتْصَبِحْينا َوما َشرُّ الَثالثَِة أُمَّ َعْمرٍو

ِبَِْينا  َم َعْمرو

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

مَيِْينا َم َعْمرو

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) وَكاَن الَكْأُس َُمْراَها الَيِمْينا َصبَ ْنِت الَكْأَس َعنَّا أُمَّ َعْمرٍو

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) إذا قَ َرُعوا ِبافَِتها اُلَِبينا ْهَب يف اْْلذاِن ِمْنها كأنَّالشُّ

َجِبينا ِن ِمْنها

o/o// o/o//

(وافر) َعَلْيِه ِلَمالِِه فيها ُمهينا تَرى اللَِّحَز الَشِحْيَح ِإذا أُِمرَّْت

ُمهينا أُِمْرَرْت

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

يَِلْينا َهَواُهو

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ِإذا ما َذاَقها َحىتي يَِلْينا َُتُْوُر ِبذي اللُّبانَِة َعْن َهَواُه

(وافر) ِإذا ما املاُء َخاَلَطها َسِخْينا ُمَشْعَشَعًة َكَأنَّ اَُلصَّ فيها

َسِخْينا َص فيها

o/o// o/o//



#

َوُأْخرى يف ِدَمْشَق َوقَا َشرِْبُت بَِبْع وََكْأِسْن َقْد

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

ِن ِخْلَت ِِبِي ِمَن ْلِفْتيا َيا ها ُْحَي ْ إذا َصَمَدْت

o///o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

َوقالو َقْد تَ َغاُلوهل َفما بَرَِحْت َُمَاَل ْسَسْر

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

ُمَقْدَدَرَةْن لَنا َوُمَقْد َف ُتْدرُِكَن ْل َوِإنْنا َسْو

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

يَِقْْيَ َوُتْخ ُُنَْبْبِْك ْل تَ َفْرُرِق يا ِقِفي قَ ْبَل ْت

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

ِن أَْم ُخْنِت ْل ِلَوْشِك ْلَِبْ ِك َهْل َأْحَدْث ِقِفي َنْسَأْل

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

١١

١٠

٩

٨

١٢

١٣

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ِلَوْشِك البَ ْْيِ أَْم ُخْنِت اأَلِمْينا ِقِفي َنْسأَْلِك َهْل َأْحَدْثِت َصْرما

أَِمْينا ِت َصْرَمْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

ِبرِيْنا َظِعْينا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر)

ُُنَب ِّْرِك الَيِقْْي َوَُتْْبِيْنا َفرُِّق يا َظِعْينا ِقِفي قَ ْبَل الت َّ

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) رِيْنا َرًة لَنا َوُمَقدَّ ُمَقدَّ نايا
َ

َوِإنيا َسْوَف ُتْدرُِكنا امل

َدرِيْنا ِمنايا

o/o// o/o//

(وافر) تَ َغاُلوهل َوقالوا َقْد َرِويْنا رِب َحىتَّ َفما بَرَِحْت َُمَاَل السَّ

َرِويْنا ِب َحْتىت

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

ُجُنونا أريََبْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ِمَن الِفْتياِن ِخْلَت ِبِه ُجُنونا إذا َصَمَدْت ُْحَييا ها أريبًا

(وافر) َوُأْخرى يف ِدَمْشَق َوقَاِصرينا وََكْأٍس َقْد َشرِْبُت بِبَ ْعَلَبكٍّ

ِصرينا لََبِكْن

o/o// o/o//



#

أَقَ ْرَر ِِبِي َمَواليِك ْل َهِِتْ َضْربْن بِيَ ْوِم َكرِْي

o/o/o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

ِبَا ال َتْع َوبَ ْعَد َغِدْن َوِإنَّ ْلَيو َوإنَّ َغَدْن

o/o/o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

َوهم يل ظَا وإْخ َوُُت ا يُ َعاتُِبيِن َلى َأيف لَي ْ

o/o/o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

ُعُيوَن ْلَكا َوَقْد أَِمَنْت َدَخْلَت َعلى تُرِيَك ِإذا

o/o/o// o///o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

ِن ََلْ تَ ْقرَْأ ِهَجاِن ْلَلْو طَِلْن أَْدما ِذرَاَعي َعْي

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

َحَصاَنْن ِمْن َأُكْفِف ْلاَل َل ُحْقِق ْلَعا َوثَْدَيْن ِمْث

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

١٨

١٧

١٦

١٥

١٤

١٩

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ِمِسْينا َحَصاناً ِمْن َأُكفِّ الالي َوثَْدياً ِمْثَل ُحقِّ الَعاِج َرْخصًا

ِمِسْينا ِج َرْخَصْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َنا َجِني ْ َء ِبْكرِْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا ِهَجاِن اللَّْوِن ََلْ تَ ْقرَأْ َجِني ْ ِذرَاَعي َعْيَطٍل أَْدماَء ِبْكٍر

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوَقْد أَِمَنْت ُعُيوَن الكاِشِحْينا تُرِيَك ِإذا َدَخْلَت َعلى َخاَلٍء

ِشِحْينا َخاَلِءْن

o/o// o/o//

(وافر) وإْخ َوُُت ا َوهم يل ظَاملونا َلى يُ َعاتُِبيِن أبُ ْوها َأيف لَي ْ

ِلمونا أبُ ْوها

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َلِمينا َم َرْهُنْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوبَ ْعَد َغٍد ِبَا ال تَ ْعَلِمينا َوإنَّ َغداً َوِإنَّ الَيوَم َرْهٌن

(وافر) أَقَ رَّ ِبِه َمَواليِك الُعُيونا بِيَ ْوِم َكرِيْ َهٍة َضْرباً َوَطْعنا

ُعُيونا  َوَطْعنا

o/o// o/o//



#

بِإَْتاِمْن أُنا َسْن ُمْد َل َضْوِء ْلَبْد َوََنَْرْن ِمْث

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

تَ نُ ْوُء ِبَا َرَواِدُفها نَ ِِتْ ََسََقْت يَنْ َلْد َوَمت ْ

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

وََكْشَحْن َقْد ُجِنْنُت ِِبِي َيضيُق ْلبا َوَمْأَكَمَِتْ

o///o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

ُش َحْلِيِهَما يَرِنُّ ُخَشا بَ َلْنِطْن أَو َوَسارِيَ ََت

o///o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

فَ َرْجَجَعِت ْل َأَضْللْتهو َكَوْجِدي أَْم َفما َوَجَدْت

o///o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

َعٍة إْلاَل َُلا ِمْن ِتْس ُرْك ُء ََلْ يَ ت ْ َوال ََشْطَا

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

٢٤

٢٣

٢٢

٢١

٢٠

٢٥

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا َُلا ِمْن ِتْسَعٍة إالي َجِني ْ ُرْك َشَقاها َوال ََشْطَاُء ََلْ يَ ت ْ

َنا َجِني ْ َشَقاها

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َنا َحِني ْ ُم َسْقَب

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا َعِت اَلَِني ْ َأَضلَّْتُه فَ َرجَّ َفما َوَجَدْت َكَوْجِدي أُمُّ َسْقٍب

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) يَرِنُّ ُخَشاُش َحْلِيِهَما َرنِْينا َوَسارِيَ ََت بَ َلْنٍط أَْو ُرَخاٍم

َرنِْينا ُرَخاِمْن

o/o// o/o//

(وافر) وََكْشحاً َقْد ُجِنْنُت ِبِه ُجنونا َوَمْأَكَمًة َيضيُق الباُب َعْنها

ُجنونا ُب َعْنها

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َنْن َولِي ْ َوطَاَلْت

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ًنا َرَواِدُفها تَ نُ ْوُء ِبَا َولِي ْ يَنْ َلْدنٍَة ََسََقْت َوطَاَلْت َوَمت ْ

(وافر) بِإَْتاٍم أُنا ًساُمْدِجِنْينا َوََنْرًا ِمْثَل َضْوِءالَبْدِر واََف

ِجِنْينا ِر واََف

o/o// o/o//



#

َُلا ُأُصَلْن رَأَْيُت ُْحُو ِصَبا َواْشَتْق َتذَْكَكْرُتْص

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

بِأَْيِدي ُمْص َكَأْسَياِفْن مَيَاَمُة َو ْش فََأْعَرَضِت ْل

o/o/o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َوأَْنِظْرنا ُُنَْبْبَْك ْل أَبا ِهْنِدْن َفال تَ َعَجْل

o/o/o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

َن ُْحَْرن َقْد  َوُنْصِدُرُهْن ُدْررَايَا بِأَنْنا نُ ْو

o/o/o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

َك ِفْيها أَْن َعَصْْيَ ْلِمْل لَنا ُغرِْن َوأَيْياِمْن

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

ِك ََيِْم ْلِمح بِتاِج ْلِمْل َشرِْن َقْد تَ ْو َوَسْيِيِد َمْع

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

(وافر)٣١

٣٠

٢٩

٢٨

٢٧

٢٦

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

ْحَجرِيْنا
ُ

ْلِك ََيِْمي امل
ُ

بِتاِج امل َوَسيِِّد َمْعَشٍر َقْد تَ وَُّجْوُه

َجرِيْنا َوُجْوُهو

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

نَِديْنا  ِطواِلْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ْلَك ِفْيها أَْن نَِديْنا
َ

نَا امل َعَصي ْ َوأَيياٍم لَنا ُغرٍّ ِطواٍل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوُنْصِدُرُهنَّ ُْحْراً َقْد َرِويْنا بِأَنيا نُ ْورُِد الرَّايَاِت بِْيضا

ِت بِْيَضن َرِويْنا

o/o// o/o//

(وافر) َوأَْنِظْرنا ُُنَب ِّْرَك الَيِقْينا أَبا ِهْنٍد َفال تَ َعَجْل َعَلْينا

يَِقْينا  َعَلْينا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َنا لِِتي ْ خَمَْرَرْت

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا َكَأْسَياٍف بِأَْيِدي ُمْصِلِتي ْ فََأْعَرَضِت الَيَماَمُة واَْشََخريْت

(وافر) رَأَْيُت ُْحُوَُلا ُأُصالً ُحِديْ َنا ا ْرُت الصَِّبا َواْشتَ ْقُت َلمَّ َتذَكَّ

ُحِديْ َنا ُت َلْمما

o/o// o/o//



#

َنَتها ُمَقْلَلَدَتْن أَِعن ْ َل عاِكَفَِتْ ْي تَ رَْكَن ْلَْ

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

ِت تَ ْنِف ْلَمو ِإىَل ْشَشاَما بُ ُيوَت ِبذي َوأَنْ زَْلَن ْل

o/o/o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

قَ َتاَدَة َمْن َوَشْذَذبْ َنا َوَقْد َهْرَرْت  ِكاَلُب َلَْْي

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

لَِقاِء َُلا  َيُكْونُو ِفْل ُقْل ِإىَل قَ ْوِمْن َمىَت نَ ن ْ

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

َوُُلَْوتُ َها ُقَضاَعَة َأْج ُُلَا َشْرِقْي َيُكْوُن ثَِفا

o///o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

ِقرى أَْن َتْش فََأْعَجْلَن ْل زَِل أْلَْضَيا نَ زَْلُتم َمْن

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

(وافر)٣٧

٣٦

٣٥

٣٤

٣٣

٣٢

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

فََأْعَجْلنَا الِقرى أَْن َتْشُتُمْونَا نَ زَْلُتم َمْنزَِل اأَلْضَياِف ِمنَّا

َُتُْونَا َنا ِف ِمن ْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َنا َمِعي ْ َي ََنٍْد

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا َوُُلَْوتُ َها ُقَضاَعَة َأَْجَِعي ْ َيُكْوُن ثَِفاُُلَا َشْرِقيَّ ََنٍْد

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا َيُكْونُوا يف اللَِّقاِء َُلا َطِحي ْ ُقْل ِإىَل قَ ْوٍم َرحانا َمىَت نَ ن ْ

َنا َطِحي ْ َرحانا

o/o// o/o//

(وافر) نَا بْ َنا قَ َتاَدَة َمْن يَِلي ْ َوَشذَّ َوَقْد َهرَّْت ِكاَلُب اََليِّ ِمنيا

نَا َنا يَِلي ْ ِي ِمن ْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

ِعِديْ نَا طُُلْوِحْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ْوِعِديْ نَا
ُ

اَماِت تَ ْنِفي امل ِإىَل الشَّ َوأَنْ زَْلَنا البُ ُيوَت ِبذي طُُلْوٍح

(وافر) ُمَقلََّدًة أَِعنََّتها ُصُفْونَا تَ رَْكَنا اْلَْيَل عاِكَفًة َعَلْيِه

ُصُفْونَا َعَلْيِهي

o/o// o/o//



#

ِح ِمْرداَتْن  قُ بَ ْيَل ْلُصْب فَ َعْجَجْلَنا  قَ َريْ َناُكْم

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

ُِهُو َما َحْم َوََنِْمُل َعْن َسَنا َونَِعْف نَ ُعْمُم أُنا

o/o/o// o///o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

ُسيُ ْوِف ِإذا  َوَنْضِرُب ِبْس َنا ُنطَاِعُن َما تَراَخن ْ

o///o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

َذَواِبَل أَو بِِبْيِضْن َيْخ ْطِطي قَنا ْلَْ ِبُسْمٍر ِمْن

o/o/o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

لرِقاَب فَ َتْخ َهْر َوُُنِْلي ْ َنُشْقُق ِِبا ُرُؤْوَس ْلَقْو

o///o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

أَماِعِز يَ ْر ُوسوُقْن ِب ْل ِجَم أْلَْبطَا َكأَْنَن ََجَا

o///o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

(وافر)٤٣ ُوسوٌق بِاأَلماِعِز يَ ْرََتِْينا َكَأنَّ ََجَاِجَم األَْبطَاِل فَ ْيها

ََتِْينا ِل فَ ْيها

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

نَا تَِلي ْ ِم َشْقَقْن

o/o// o/o//

مفاعْل

٤٢

٤١

٤٠

٣٩

٣٨

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا َها الرِقاَب فَ َتْخَتِلي ْ َوُُنِْلي ْ َنُشقُّ ِِبا ُرُؤْوَس الَقوِم َشقيا

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا َذواِبَل أَو بِِبْيٍض َُيَْتِلي ْ ِبُسْمٍر ِمْن قَنا اَْلطِّيِّ ُلْدٍن

نَا تَِلي ْ ِي ُلْدِنْن

o/o// o/o//

(وافر) يُ ْوِف ِإذا ُغِشْينا َوَنْضِرُب بِالسُّ ُنطَاِعُن َما تَراَخى النَّاُس َعنيا

ُغِشْينا نَا ُس َعن ْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َمُلونا ُهم ُف َعن ْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ُهُم َما َْحَُّلونا َوََنِْمُل َعن ْ ُهم نَ ُعمُّ أُناَسَنا َونَِعفُّ َعن ْ

(وافر) قُ بَ ْيَل الُصْبِح ِمْرداًة َطُحْونَا ْلَنا ِقرَاُكْم قَ َريْ َناُكْم فَ َعجَّ

َطُحْونَا ِقرَاُكْم

o/o// o/o//



#

رُِج ْدَداَء ْد َعَلْيَك َوُيْخ َن بَ ْعَد ْضِضْغ َوِإْنَن ْضِضْغ

o/o/o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

نَُه َحْتىَت نُطاِعُن ُدْو َد َقْد َعِلَمْت َورِْثَن ْلَمْج

o/o/o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

ِض َْنَْنُع َمْن َعِن أْلَْحَفا َعَماُد َلَْْي َوََنُْن ِإذا

o///o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

َن َماَذا َيْت َفما يَْدُرْو َسُهم يف َغْي ََنُْذُذ ُرُؤْو

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

خَمارِيْ ُقْن بِأَْيِدي ال  َنا فَنا ِفي ْ َكأَْنَن ُسُيو

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

ُجَواِنْن أَو ُخِضَْبَ بَِأْر َنا بَ َنا ِمن ْ َكأَْنَن ثِيَا

o/o/o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

٤٦

٤٥

٤٤

٤٧

٤٩

٤٨

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ُخِضَْبَ بَِأْرُجَواٍن أَْو طُلينا ُهْم َكَأنَّ ثِيَابَ َنا ِمنيا َوِمن ْ

طُلينا ُهْم  َوِمن ْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

نَا ِعِبي ْ َوِفْيِهْم

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا خَمارِْيٌق بِأَْيِدي الِعِبي ْ َنا َوِفْيِهْم َكَأنَّ ُسُيوفَنا ِفي ْ

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ُقْونَا َفما يَْدُرْوَن َماَذا يَ ت َّ ََنُذُّ ُرُؤْوَسُهم يف َغْْيِ ِبرٍّ

تَ ُقْونَا ِر ِبْررِْن

o/o// o/o//

(وافر) نَا َعِن اأَلْحَفاِض َْنَْنُع َمْن يَِلي ْ َوََنُْن ِإذا َعَماُد اََليِّ َخرَّْت

نَا  ُِيَرَّْت يَِلي ْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

نَا يَِبي ْ َمَعْدُدْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) نَا نُطاِعُن ُدْونَُه َحىتَّ يَِبي ْ ْجَد َقْد َعِلَمْت َمَعدٌّ
َ

َورِثْ َنا امل

(وافر) ِفْينا اَء الدَّ َعَلْيَك َوُُيْرُِج الدَّ ْغِن يَ ْبُدو ْغَن بَ ْعَد الضِّ َوِإنَّ الضِّ

َدِفْينا ِن يَ ْبُدو

o/o// o/o//



#

ُمَشبَِّهي أَْن ِمَن ُْلَْوِل ْل َي بِاإِلْسَنا ِإَذا َما َعْي

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

ُِمَاَفَظَِتْ وَُكْنَن ْسَسا َل َرْهَوَة َذا نَا ِمْث َنَصب ْ

o/o/o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

ُحُرْوِب ُُمَْر َوِشْيَِبْ ِفْل يَاِنْن يَ َروَن ْلَقْت ِبِفت ْ

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

بَِنْيِهْم َعْن ُمقاَرَعَِتْ ِس ُكْلِلِهُمو ُحَدْيَي نْ َنا

o/o/o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

لَُنا ُعَصبًا فَ ُتْصِبُح َخْي َم َخْشَيِتَنا فََأْْما يَ ْو

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

َرَتْن ُمتَ َلْب فَ ُنْمِعُن َغا َم ال َُنَْشى َوأَْْما يَو

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

٥٤

٥٣

٥٢

٥٥

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا فَ ُنْمِعُن َغاَرًة ُمتَ َلبِِّبي ْ ا يَوَم ال َُنَْشى َعَلْيِهْم َوأَمي

نَا بِِبي ْ  َعَلْيِهْم

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

نَا ثُِبي ْ  َعَلْيِهْم

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) نَا لَُنا ُعَصبًا ثُِبي ْ فَ ُتْصِبُح َخي ْ ا يَ ْوَم َخْشَيِتَنا َعَلْيِهْم فََأمي

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) نَا ُمقاَرَعًة بَِنْيِهْم َعْن بَِني ْ ْيعا ُحَدييا النَّاِس ُكلِِّهُم َجَِ

نَا َعْن بَِني ْ ي ْ َجَِ

o/o// o/o//

(وافر) نَا َوِشْيٍب يف اَلُُرْوِب ُُمَرَّبِي ْ يَاٍن يَ َروَن الَقْتَل َُمْدا ِبِفت ْ

نَا َربِي ْ َل َُمْدا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

٥١

نَا ِبِقي ْ َت َحْدِدْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) نَا اِبِقي ْ ُِمَاَفَظًة وَُكنَّا السَّ نَا ِمْثَل َرْهَوَة َذاَت َحدٍّ َنَصب ْ

(وافر) َشبَِّه أَْن َيُكْونَا
ُ

ِمَن اُلَْوِل امل ِإَذا َما َعيَّ بِاإِلْسَناِف َحيٌّ ٥٠

َيُكْونَا ُْيْ ِف َحي ْ

o/o// o/o//



#

ُسُهوَلُة َوْل نَُدقُّ ِبِه ْس ِبرَأِسْن ِمْن َبيِن ُجَشِم ْب

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

َوأَنْ َنا َقْد َتَضْعَضْعنَا َلَِ أْلَْقوا َأال ال يَع

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

َق َجْهِل ُْلَا فَ َنْجَهَل فَ ْو َهَلْن َأَحُدْن َأال ال َيْج

o/o/o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

َها ِلُكم ِفي ْ َنُكْوُن لَِقْي َئِِتْ َعمُرْب بِأَْيِي َمِشْي

o/o/o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

ُوشاَة َوتَ ْز ُتِطْيُع ِبَن ْل َئِِتْ َعْمُر ْب بِأَْيِي َمِشْي

o///o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

َنُكوُن أْلَْر تَ َرى أَنْ َنا َئِِتْ َعْمُر ْب بِأَْيِي َمِشْي

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

٦٠

٥٩

٥٨

(وافر)٦١

٥٧

٥٦

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

تَ َرى أَنيا َنُكوُن اأَلرَذلِْينا بَِأيِّ َمِشْيَئٍة َعْمُرو ْبَن ِهْنٍد

َذلِْينا َن ِهْنِدْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َدرِيْ َنا َن ِهْنِدْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ُتِطْيُع بِنا الُوشاَة َوتَ ْزَدرِيْ َنا بَِأيِّ َمِشْيَئٍة َعْمُرو ْبَن ِهْنٍد

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا َها َقِطي ْ َنُكْوُن لَِقْيِلُكم ِفي ْ بَِأيِّ َمِشْيَئٍة َعمُرو ْبَن ِهْنٍد

َنا َن ِهْنِدْن َقِطي ْ

o/o// o/o//

(وافر) نَا فَ َنْجَهَل فَ ْوَق َجْهِل اُلَاِهِلي ْ َأال ال ََيَْهَلْن َأَحٌد َعَلْينا

نَا ِهِلي ْ َعَلْينا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َنا ُم أَنْ َنا َونِي ْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا َتَضْعَضْعنَا َوأَنيا َقْد َونِي ْ َأال ال يَعَلِم األَْقواُم أَنيا

(وافر) ُهوَلُة َواَلُُزونا نَُدقُّ ِبِه السُّ ِبرَأٍس ِمْن َبيِن ُجَشِم ْبِن َبْكٍر

ُحُزونا ِن َبْكرِْن

o/o// o/o//



#

َنا أِلُْْمَِك َمْق َمىَت ُكن ْ َوأَْوِعْدنَا تَ َهْدَدْدنا

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

َلَك أَْن ِء قَ ب ْ َعَل أْلَْعَدا تَنا يا َعْم فَِإْنَن قَ َنا

o///o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

َعَشْوَزنَ َِتْ ُهْم  َوَوْلَلت ْ ثَِقاُف ِِبَْش ِإذا َعْضَضْث

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

ُمثَ ْقَقِف َوْل َتُشْجُج َقَف ْل ِإَذنْ َقَلَبْت َعَشْوَزنَ َِتْ

o///o// o///o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

ُخُطوِب ْل بِنَ ْقِصْن يف َت يف ُجَشَم ْب فَ َهْل ُحْدِدث

o/o/o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

أَبَاَح لَنا ُحُصوَن ْلِمْج َد َعْلَقَمَة ْب َورِثْنا َمْج

o/o/o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

(وافر)٦٧

٦٦

٦٥

٦٤

٦٣

٦٢

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

ْجِد ِديْنا
َ

أَبَاَح لَنا ُحُصوَن امل َورِثْنا َُمَْد َعْلَقَمَة ْبِن َسْيٍف

ِد ِديْنا ِن َسْيِفْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

أَْوَولِْينا ِن َبْكرِْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان

(وافر) لِْينا بِنَ ْقٍص يف ُخُطوِب اأَلوَّ ثَت يف ُجَشَم ْبِن َبْكٍر فَ َهْل ُحدِّ

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ِف َواُلَِبْينا ثَ قَّ
ُ

َتُشجُّ َقفا امل َعَشْوَزنَةً ِإَذا انْ َقَلَبْت أََرنَّْت

َجِبْينا أََرنْ َنْت

o/o// o/o//

(وافر) ُهْم َعَشْوَزنَةً َزبُ ْونَا َوَولَّت ْ ِإذا َعضَّ الث َِّقاُف ِِبَا اَْشََأزَّْت

َزبُ ْونَا َمَأْزَزْت

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

نَا ُر أَْعَيْت تَِلي ْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) نَا َلَك أَْن تَِلي ْ َعلى اأَلْعَداِء قَ ب ْ فَِإنَّ قَ َناتَنا يا َعْمُرو أَْعَيْت

(وافر) َك َمْقَتِويْ َنا َمىَت ُكنَّا أِلُمِّ ْدنا َوأَْوِعْدنَا ُرَوْيدا تَ َهدَّ

َتِويْ نَا ُرَوْيَدْن

o/o// o/o//



#

ا َم ُذْخُرْذَذ ُزَهْيَْن نِْع ْي ِهَلْن َوْلَْ َورِْثُت ُمَهْل

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

تُراَث أْلَْك ِِبِْم نِْلنَا وَُكْلُثوَمْن َوَعْتَتاَبْن

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

ِبِه َُنَْمى َوََنِْم ْلُمْح َلذي ُحْدِدْث َوَذْلبُ َرِةْل

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

ِد إِْلاَل َقْد فَأَْيُي ْلَمْج َُلْسَساعي َنا َقْب َوِمن ْ

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

َل أَْو تَ ُقِص ْل َُتُْزُز َلَْْب َمىَت نَ ْعِقْد َقرِيْ َنَتنا

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

ِإَذا َعَقُدْو َوأَْوَفاُهْم ُن أَْمنَ ُعُهْم َونُوَجُد َنْح

o///o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

(وافر)٧٣

٧٢

٧١

٧٠

٦٩

٦٨

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

َوأَْوَفاُهْم ِإَذا َعَقُدْوا مَيِْينا َونُوَجُد ََنُْن أَْمنَ ُعُهْم ِذَماَرى

مَيِْينا ِذَماَرى

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َقرِيْنا  ِِبَْبِلْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َُتُزُّ اَلَْبَل أَْو تَ ُقِص الَقرِيْنا َمىَت نَ ْعِقْد َقرِيْ َنَتنا ِِبَْبٍل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا ْجِد ِإالي َقْد َولِي ْ
َ

فََأيُّ امل اعي ُكَلْيٌب َوِمنَّا قَبَلُه السَّ

َنا َولِي ْ ُكَلْيَُبْ

o/o// o/o//

(وافر) ْحَجرِينا
ُ

ِبِه َُنَْمى َوََنْمي امل ْثَت َعْنُه َوذا البُ َرِة الَّذي ُحدِّ

َجرِينا ُهو َت َعن ْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

نَا َرِمي ْ َعْن ي ْ  َجَِ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا ِِبِْم نِْلنَا تُراَث اأَلْكَرِمي ْ ْيعا َوَعتَّاباً وَُكْلُثوماً َجَِ

(وافر) ُزَهْياً نِْعَم ُذْخُر الذاِخرينا َر ِمْنُه َورِْثُت ُمَهْلِهالً َواْلَي ْ

ِخرينا ُهو َر ِمن ْ

o/o// o/o//



#

َق رِفِد ْلرا َرَفدنا َفو َة أُوِقَد يف وََنُن َغدا

o/o/o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َلُة ْْلوُرْد  َتُسْفُف ُلِْْل ِبسوَن ِبذي َوََنُن َْلا

o/o/o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

زُِمْوَن إَذا َوََنُن ْلَعا ِكموَن إَذا وََنُْن َْلَا

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

ِخُذْوَن ِلَما َوََنُْن ْْل كوَن ِلَما َوََنُْن ْلَتاِر

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

َسرِْيَن بَ ُنو وََكاَن أْلَْي َمِنْْيَ إَذْل وَُكْنَن أْلَْي

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

َلَِتْ ِفْيَمْن َوُصْلَنا َصْو َلَِتْ ِفْيَمْن َفَصاُلْو َصْو

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

مفاعْل

(وافر)٧٩

٧٧

٧٦

٧٨

٧٥

٧٤

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

نَا َوُصْلَنا َصْوَلًة ِفْيَمْن يَِلي ْ َفَصاُلوا َصْوَلًة ِفْيَمْن يَِلْيِهْم

نَا يَِلي ْ  يَِلْيِهْم

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) نَا وََكاَن األَْيَسرِْيَن بَ ُنو أَبِي ْ وَُكنَّا اأَلمْيَِنْْيَ إذا اْلتَ َقْْيَ

نَا أَبِي ْ تَ َقْْيَ

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) نَا َوََنُْن اْلِخُذْوَن ِلَما َرِضي ْ َوََنُْن الَتارِكوَن ِلَما َسِخْطنا

نَا َرِضي ْ َسِخْطنا

o/o// o/o//

(وافر) نَا َوََنُن الَعازُِمْوَن إَذا ُعِصي ْ وََنُْن اَلَاِكموَن إَذا أُِطْعنا

نَا ُعِصي ْ أُِطْعنا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َدرينا  أُراطى

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َتُسفُّ اُلِلَُّة اْلوُر الَدرينا َوََنُن اَلاِبسوَن ِبذي أُراطى

(وافر) َرَفدنا َفوَق رِفِد الراِفدينا وََنُن َغداَة أُوِقَد يف َخزازى

ِفدينا  َخزازى

o/o// o/o//



#

ُمُلْوِك ُمَصْف َوأُبْنا ِبْل ِِنَاِب َوِبْس فَآبُوِبْن

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

رِفُو ِمْنَن ْل أََلْمَما َتْع َبين َبْكرِْن إِلَْيُكم يَا

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

نَ َويَ ْر َطِعن ْ َكَتاِئَب َيْط َنا رِفو ِمن ْ أََلْمَما َتْع

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

ِء ال ِحَقَِتْ أَل أْلْعدا َل داِمَيَِتْ ْي نَ ُقْوُد ْلَْ

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

(وافر) #

َوَأْسَياُفْن يَ ُقْمَن َوَيْن ُض َوْليَ َلُب ْل َعَلْْيَ ْلَِبْ

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

َنطَاِق َُلَا تَ َرى فَ ْوَق ْن ُل َساِبَغِِتْ  نَا ُكْل َعَلي ْ

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

(وافر)

٨٤

٨٣

٨٢

٨٥

٨١

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

تَ َرى فَ ْوَق النِّطَاِق َُلَا ُغُضْونَا نَا ُكلُّ َساِبَغٍة ِداَلٍص َعَلي ْ

ُغُضْونَا ِداَلِصْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َنا َحِني ْ مَيَاين

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

َنا َوَأْسَياٌف يَ ُقْمَن َويَ ْنَحِني ْ َعَلْينا البَ ْيُض َواليَ َلُب الَيَماين

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) أىل األْعداِء ال ِحَقًة ُبُطْونا نَ ُقْوُد اْلَْيَل داِمَيًة ُكالها

ُبُطْونا ُكالها

o/o// o/o//

(وافر) َكَتاِئَب َيطَِّعنَّ َويَرََتِْينا ا تَعرِفوا ِمنَّا َوِمْنُكْم أََلمَّ

ََتِْينا  َوِمْنُكْم

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

نَا يَِقي ْ  إِلَْيُكْم

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا ا تَ ْعرُِفوا ِمنيا الَيِقي ْ أََلمَّ إِلَْيُكم يَا َبين َبْكٍر إِلَْيُكْم

(وافر) ِديْ َنا َوأُبْنا بِاْلُمُلْوِك ُمَصفَّ بايا فَآبُوا بِالنِّهاِب َوبِالسَّ ٨٠

َفِديْ َنا َسبايا

o/o// o/o//



#

رَأَْيَت َُلا ُجُلوَد ْلَقْو ِإذا ُوِضَعْت َعَل أْلَْبطَا

o/o/o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

رِيَاُح ِإَذا ُتَصْفِفُقَهْر نَ ُهْنَن ُمتُ ْو َكأَْنَن ُغُضْو

o///o// o///o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

ُعرِْفَن لََنا نَ َقائَِذ َوْف َغداَة ْلَرْوع َوَِتِْملَُنا

o///o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

رَِصائِِع َقْد َكَأْمثَاِل ْر رِعاً َوَخرَْج َوَرْدَن َدَوا

o///o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َنا َونُ ْورِثُ َها ِإَذا ُمت ْ َن َعْن آبا َورِثْ َناُهْن

o/o/o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

تُ َقْسَسَم أَو َُناِذُر أَْن رِنا بِْيُضْن َعلى آثا

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

(وافر)٩١

٩٠

٨٩

٨٨

٨٧

٨٦

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

َم أَو َُتونا َُناِذُر أَْن تُ َقسَّ َعلى آثارِنا بِْيٌض ِحَساٌن

َُتونا  ِحَساُنْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

نَا بَِني ْ ِء ِصْدِقْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) نَا َنا بَِني ْ َونُ ْورِثُ َها ِإَذا ُمت ْ َورِثْ َناُهنَّ َعْن آباِء ِصْدٍق

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َنا َكَأْمثَاِل الرَّصائِِع َقْد بَ َلي ْ َوَرْدَن َدَوارِعاً َوَخَرْجَن ُشْعثًا

َنا بَ َلي ْ َن ُشْعَثْن

o/o// o/o//

(وافر) َنا ُعرِْفَن لََنا نَ َقائَِذ َوافْ تُِلي ْ َوَِتِْملَُنا َغداَة الَرْوِع ُجْرٌد

نَا تُِلي ْ ِع ُجْرُدْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َجَريْ َنا ُن ُغْدرِْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ُقها الرِّيَاُح ِإَذا َجَريْ َنا ُتَصفِّ َكَأنَّ ُغُضْونَ ُهنَّ ُمتُ ْوُن ُغْدٍر

(وافر) رَأَْيَت َُلا ُجُلوَد الَقْوِم ُجْونَا ِإذا ُوِضَعْت َعَلى األَْبطَاِل يَوما

ِم ُجْونَا ِل يَوما

o/o// o/o//



#

َكتاِئَب ُمْع ِإذا الَقو بُ ُعولَِتِهْن َأَخْذَن َعلى

o///o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َحِدْيِد ُمَقْر َوَأْسَرى ِفْل َن أَفْ رَاَسْن لََيْسَتِلَُبْ

o///o// o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت

#

َقِد تْ َتَخُذو خَمَافَ تَ َنا رِزِْيَن وَُكْل تَ رَانَا بَا

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

َكمْضَطَرَبْت ُمتُ ْوَن ْششا ِإَذا َما رُْح َن مَيِْشْْيَ ْل

o/o/o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

بُ ُعْولَتَ َنا ِإذا ََلْ ََتْن َدنَا َويَ ُقْل يَ ُقِْتَ ِجَيا

o/o/o// o///o// o///o// o///o//

مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

َدُهْنَن َوال ِلَشْيٍء بَْع ِمِهْنَن َفاَل  ِإذا ََلْ َنْح

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

(وافر)٩٧

٩٦

٩٥

٩٤

٩٣

٩٢

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

َنا ِلَشْيٍء بَ ْعَدُهنَّ َوال َحِيي ْ ِإذا ََلْ ََنِْمِهنَّ َفاَل بَِقْينا

َنا َحِيي ْ بَِقْينا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

ُعْونَا َن َلْسُتم

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) بُ ُعْولَتَ َنا ِإذا ََلْ ََتْنَ ُعْونَا يَ ُقِْتَ ِجَياَدنَا َويَ ُقْلَن َلْسُتم

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) نَا َكما اْضَطَرَبْت ُمتُ ْوَن الشارِبِي ْ ِإَذا َما ُرْحَن مَيِْشْْيَ اُلَُويْ ىَن

نَا رِبِي ْ ُهَويْ ىَن

o/o// o/o//

(وافر) َقِد ِاَتََُّذوا خَمَافَ تَ َنا َقرِيْ َنا تَ رَانَا بَارِزِْيَن وَُكلُّ َحيٍّ

َقرِيْ َنا ُل َحْيِْيْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

نَا َرنِي ْ َوبِْيَضْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) نَا َوَأْسَرى يف اََلِدْيِد ُمَقرَّنِي ْ لََيْسَتِلَُبَّ أَفْ رَاساً َوبِْيًضا

(وافر) َنا ِإذا الَقوا َكتاِئَب ُمْعَلِمي ْ َأَخْذَن َعلى بُ ُعولَِتِهنَّ َعْهًدا

َنا َلِمي ْ َن َعْهَدْن

o/o// o/o//



#

ْن َحَسََبْ َسَِ َخَلْطَن ِبَْي َبيِن ُجَشَم ْب َظَعاِئَن ِمْن 

o///o// o///o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

َسَواِعَد َكْل تَ َرى ِمْنُه ْس َظعاِئَن ِمْث َوما َمنَ َعْظ

o///o// o/o/o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعلِت

#

َس طُْرَرْن َأْج َوَلْدَن نْنا ُسٌيوُف ُمَسْل َكأَنْ َنا َوْس

o/o/o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

َحزاِوَرُتْن بِأَْبَطِحَه ْل ُرُؤوَس َكما يَُدْهُدوَن ْر

o///o// o///o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن

#

ِإذا قُ َبٌب بِأْبَطِحها قَباِئُل ِمْن َوَقْد َعِلَم ْل

o///o// o///o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

ِذلون ِلُمْج وأْنَن ْلبا ِصُموَن بُكْل بأْنَن ْلعا

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

(وافر)١٠٣

١٠٢

١٠١

١٠٠

٩٩

٩٨

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

وأنيا الباِذلون ِلُمْجَتِدينا بأنيا العاِصُموَن بُكلِّ َكْحٍل

َتِدينا ِل َكْحِلْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

بُِنْينا َمَعْدِدْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) ِإذا قُ َبٌب بِأْبَطِحها بُِنْينا َوَقْد َعِلَم الَقباِئُل ِمن َمَعدٍّ

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َحزاِوَرٌة بِأَْبَطِحها الُكرِينا يَُدْهُدوَن الُرُؤوَس َكما ُتَدْهِدي

ُكرِينا ُتَدْهِدي

o/o// o/o//

(وافر) َوَلْدنا النياَس طُرياً َأَْجَِعْينا ٌيوُف ُمَسلَّالٌت َكأَنيا َوالسُّ

َمِعْينا َلالُتْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َنا قُِلي ْ ُل َضْرِبْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان

(وافر) َنا واِعَد َكالُقِلي ْ تَ َرى ِمْنُه السَّ َوما َمَنَع الظَّعاِئَن ِمْثُل َضْرٍب

(وافر) َخَلْطَن ِبَْيَسٍم َحَسباً َوِديْنا َظَعاِئَن ِمْن َبيِن ُجَشَم ْبِن َبْكٍر

َوِديْنا ِن َبْكرِْن

o/o// o/o//



#

ِلُكْوَن ِإَذْب َوأَْنَن ْلُمْه  ِعُموَن ِإذا بِأَْنَن ْلُمْط

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

زِلُوَن ِِبَي َوأَْنَن ْلنا نُِعوَن ِلَما َوأَْنَن ْلما

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

ُض زايَ َلِت ْل إذا م ْلَِبْ نُِعوَن ِلَما  َوأَْنَن ْلما

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

ِخذوَن إَذا َوأَْنَن ْْل ُكوَن ِإذا  َوأَْنَن ْلتا

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

زِموَن ِإذا  َوأَْنَن ْلعا ِصموَن ِإذا َوأَْنَن ْلعا

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

رِبون ِإذا ُاْب َوأَْنَن ْضَضا لِبوَن ِإذا َوأَْنَن ْططَا

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

(وافر)١٠٩

١٠٨

١٠٧

١٠٦

١٠٥

١٠٤

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

َوأَنيا الضَّارِبون ِإذا اُبْ تُِلينا َوأَنيا الطَّالِبوَن ِإذا نَ َقْمنا

تُلِينا نَ َقْمنا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

 أُِطْعنا ُعِصينا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوأَنيا العازِموَن ِإذا ُعِصينا َوأَنيا العاِصموَن ِإذا أُِطْعنا

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوأَنيا اْلِخذوَن إَذا َرضينا َوأَنيا التارُِكوَن ِإذا َسِخطن

َرضينا َسِخطن

o/o// o/o//

(وافر) إذا ما البيُض زايَ َلِت اُلُُفونَا َوأَنيا املانُِعوَن ِلَما يَِلْينا

ُجُفونَا يَِلْينا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

ُث ِشينا  أََرْدنا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َوأَنيا النازِلُوَن ِِبَيُث ِشينا َوأَنيا املانُِعوَن ِلَما أََرْدنا

(وافر) َنا ْهِلُكْوَن ِإذا ابْ تُِلي ْ
ُ

َوأَنيا امل ْطِعُموَن ِإذا َقَدْرنا
ُ

بِأَنَّا امل

نَا تُِلي ْ َقَدْرنا

o/o// o/o//



#

زِلوَن ِبِه ْل َُياُف نْ َنا زِلوَن ِبُكْل َوأَْنَن نْ َنا

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

رُنَا َكَدَرْن َوَيْشَرُب َغْي َوَنْشَرُب ِإْن َوَرْدَن ْلَما

o///o// o///o// o/o/o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت

#

َفَكْيَف َوَجْد َْيْ َوُدْعِمي ْ َأال أَبِْلْغ َبِن ْطَطْمَمْن

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

نُِقْرَرْذُذْل َنا أَْن أَبَ ي ْ ُك َساَم نْ َنا ِإذا َم ْلَمْل

o/o/o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

َن نَ ْبِطُش قا َونَ ْبِطُش ِحْي َوَمْن أَْمَسى َلَن ْدُدنْ َيا

o///o// o///o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن

#

َسَنْبَدْن ظا َنا َوٰلِكن ْ ملَِْي َوما  بُ َغاَتْن ظا

o/o/o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعيلن مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

(وافر)١١٥

 َعلَيها

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َونَ ْبِطُش ِحْْيَ نَ ْبِطُش قاِدرِيْ َنا نْ َيا َوَمْن أَْمَسى َعلَيها لَنا الدُّ

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

١١٣

١١٢

١١١

١١٠

١١٤

ِدرِيْ َنا

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

َوٰلِكنياَ َسَنْبَداً ظاِلِمينا بُ َغاًة ظاملَِْي َوما ظُِلْمنا

ِلِمينا ظُِلْمنا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

(وافر) لَّ فينا َنا أَْن نُِقرَّ الذُّ أَبَ ي ْ ْلُك َساَم النَّاَس َخْسًفا
َ

ِإذا ما امل

َل فينا َس َخْسَفْن

o/o// o/o//

(وافر) َوُدْعِميياً َفَكْيَف َوَجْدَُتُْونَا اِح َعنيا َأال أَبِْلْغ َبين الَطمًّ

َُتُْونَا ِح َعْننا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

َوِطينا َء َصْفوا

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) رُنَا َكَدراً َوِطينا َوَيْشَرُب َغي ْ اَء َصْفوا
َ

َوَنْشَرُب ِإْن َوَرْدنا امل

(وافر) نونا
َ

َُياُف النيازِلوَن ِبِه امل َوأَنيا النيازِلوَن ِبُكلِّ ثَ ْغٍر

َمنونا ِل ثَ ْغرِْن

o/o// o/o//



#

َونادوا يا َلِكْنَدَة َأْج َعبَاِن َوآ تَناَد ْلِمْص

o///o// o/o/o// o///o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعلِت مفاعيلن

#

ُر ُمَغْل َوِإْن نُ ْغَلْب فَ َغي ْ فَِإْن نَ ْغِلْب فَ َغْلاَلبو

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

ُر َْنْأُلُهو َوََنُْن ْلَبْح َر َحْتىَت ضا َمأَلَْن ْلبَ ْر

o///o// o/o/o// o/o/o// o/o/o//

مفاعلِت مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

#

َجباِبُر سا َتَِرُّ َلُه ْل ِفطاَم لَنا إذا بَ َلَغ ْل

o///o// o///o// o///o// o///o//

مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت مفاعلِت

#

ُعَذْيِب َوَخْففاين زَلوا َبَْي ْل ِإذا َن َة وائِِلْن ِلَب ْبَن تُراثي َتْغ لِيَ ْهِنْئ

o/o/o// o/o// o/o/o// o/o// o//o// o/o// o/o/o// o/o//

مفاعيلن فعوُل مفاعيلن فعوُل مفاعلن فعوُل مفاعيلن فعولن

١

.البحر طويل والعروض مقبوضة والضرب صحيح والزحاف قبض

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان

لَِبْينا َن ِقْدَمْن

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

مفاعْل مفاعْل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(طويل) ِإذا نَ زَلوا َبَْي الُعَذْيِب َوَخفياِن لِيَ ْهِنْئ تُراثي تَ ْغِلَب ابْ َنَة واِئٍل

.البحر وافر والعروض والضرب مقطوفان والزحاف عصب

(وافر) َتَِرُّ َلُه اُلَباِبُر ساِجدينا إذا بَ َلَغ الِفطاَم لَنا َوليٌد ١١٩

ِجدينا َوليُدْن

o/o// o/o//

(وافر) َوََنُْن الَبْحُر َْنْألُُه َسِفْينا َمأَلْنا البَ رَّ َحىتي ضاَق َعنيا ١١٨

َسِفْينا نَا َق َعن ْ

o/o// o/o//

مفاعْل مفاعْل

(وافر) ُر ُمَغلَِّبْينا َوِإْن نُ ْغَلْب فَ َغي ْ بوَن ِقْدما فَِإْن نَ ْغِلْب فَ َغالي

(وافر) َونادوا يا َلِكْنَدَة َأَْجَِعْينا ْصَعَباِن َوآُل َبْكٍر
ُ

تَنادى امل ١١٦

َمِعْينا ُل َبْكرِْن

o/o// o/o//

١١٧
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