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 الفصل الرابع

 تحليل البيانات

 زيدون من ناحية األلفاظ ومعانيهاالقيس و ابن  امرئتشابه الغزل بين  . أ

 . (من فعل و فاعل تتعلف اجلملة اليت)اجلملة الفعلية،  علاشعر  خداماست .1

 : القيس امرئكما يف شعر 

ُخوِل َفَحْو َملِ  َنالدَّ  ِقَفاَ نَ ْبِك ِمْن ذُِكَرى َحِبيٍب َوَمْنزِِل *  بِسْقِط اللَِّوى بَ ي ْ

ب من صحبو أن يشاركوه يف حزنو، والعريب وىو فعل أمر يدل على )االلتماس(، يطل

ل، وىذا إْن دّل على يحبو يف أحزانو إال إذا كان ذا مصاب جلاال يطلب ادلشاركة من ص

شيء فإظّلا يدل على احلالة النفسية اليت كان عليها الشاعر عند نظم القصيدة فهو ضعيف 

 آلخرين.عاجز ال يستطيع أن يفعل شيئاً دبفرده فمضى يطلب ادلعونة من ا

، فإّن )نبك( تدل على اجلزم واالنقطاع، وإذا كان )قفا( مبين على حذف النون

ضلويًا يدل على قوف( و )البكاء( وإن كان الفعل جامدًا عند حلظيت )الو  (فيظل الزمن

 .التجدد واحلدوث إال أن )نبك( مقيد ب  )قفا( فإذا انتفى األول انتفى الثاين

 : خرىأيف أبيات وكان فعل و مضرع 

 ترى بعر اآلرام يف عرصاهتا  *  وقيعاهنا كأنو حب فلفل
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وعالمة رفعو ضمة مقدرة، أصلو  رع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازممض ترى فعل

 . ع، ألن يدل على مؤنث فيستخدم التاء مضارعةر ارأى مث يغًن بادلض

 َحَّتَّ َبلَّ َدْمِعي زْلَمليِ  فَ َفاَضْت ُدُموُع اْلَعٌْنِ ِمينِّ َصَبابًَة  *  َعلى اْلنَّْحرِ 

( يف)فعاد إىل حزنو وآالمو مث عدل إىل اجلملة الفعلية، مث قّيد اجلملة حبرف اجلر 

 .إلفادة االختصاص أو التعيٌن، وزاد )صبابة( ليبٌن علة انسكاب الدموع على ضلره

امع لقد جاءت اجلملة )بّل دمعي...( على األصل؛ ألنو قصد اإلخبار عن أمر كأن الس

يعرفو، ويسّلم بو فال ػلتاج إىل ربويل عناصر وىنا نلمح تراساًل بٌن بنية ىذه اجلملة وبٌن 

بنيتها يف البيت األول من اللوحة، فجاءت اللوحة كأهنا دائرة مغلقة ما تنطلق من نقطة حَّت 

 .تعود إليها مرة أخرى

لِ  فيقول : َويَ ْوَم َعَقْرُت لِْلَعَذاَرى َمِطيِّيت  *   فَ َيا   َعَجباًِمْن ُكورَِىا اُلمَتَحمَّ

صبلة فعلية زلّولة عن األصل أصلها )واذكر يوم عقرت مطييت للعذارى( إن اىتمام 

الشاعر ب  )عقر( ودلن عقر لو ادلطية )العذارى( جعلو يقوم ما حقو التأخًن، مث أخرج 

فادة التعظيم أيضاً يا عجباً( إل)األسلوب من اخلرب إىل اإلنشاء بقولو )فيا عجُب...( وذكر 

ألن العرب إذا أرادت أن تعظم أو اخلرب جعلتو نداء فكأنك قلت: تعاَل يا عجُب فهذا أبلغ 

من قولك عجيب، مّث تزداد عنده النشوة دبا صنع فيأنف عن الطعام وتبقى العذارى يتناولن 
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 اللحم كأهنن يتهادين احلرير ادلفت.

تلبَِلحْ  َفَظلَّ اْلَعَذاَرى يَ ْرسبٌَنَ  َمْقِس اُلَمفَّ اِب الدِّ  ِمَها  *   َوَشْحٍم كُهدَّ

ودلا ازدىت عنده النشوة دبا صنع جعلو ىذا التغًن يعمد إىل اجلملة فيدخل فيها 

عناصر متعددة من التحويل أوذلا ربول الفاعل )العذارى( عن موقعو األصلي إىل مركز 

على الفاعل لتوكيد )الفعل(، وىو  الصدارة لالىتمام بو، مث زاد على الفعل ضمًنًا عائداً 

ليفيد منو اإلشارة إىل الزمن الذي حدث فيو الفعل،  النون( وجاء بعنصر أخر ىو ظل)

وىو يفيد  (وأردفها بتشبيو صبيل فقْد شبو اللحم اللذيذ كاحلرير األبيض اللطيف، وقال:ادلفتل

  الكثرة ولو قال ادلفتول لكان للقليل والكثًن (

 ساء تك ِمين َخليقٌة  *   فُسلِّي ثيايب من ثياِبِك تَ ْنُسلِ َوِإْن َتُك قد 

وإن كان يف البيت ما يدل على التحّدي واألنفة إال أن الشاعر ال يستطيع النهوض 

بو وحده، فاشرتط عليها القيام بالفعل باكتشافها ما يسؤوىا فيو من ُخُلق. وكأنو يف قرارة 

إظلا جاء  (و مل يصارحها ب  )خلصي قليب من قلبكنفسو ال يريد أن تفعل شيئاً من ذلك، وى

بالكناية اللطيفة )فسّلي ثيايب(، وردبا تدل على ضعفو يف ادلواجهة، وحذف النون من )تكن   

 .تك( للتخفيف واإلسراع

حبك  :دية فصارتبك( وصفتو )القاتل( إىل صلة إسنافيعمد إىل غلعل صلة الفاعل )ح



46 

 

مىن( ليخص )يد احلديث وليزيل أي شك يف ربقيقو وقدممث زاد عليها )أن( لتوك ،قاتلي 

إذا أمرتو فعل )مهما تأمري  نفسو حبدوث الفعل مث إحلاقها جبملة شرطية تبٌن أنو مطيع لو

 على التحدي مث ؼلتم لوحتو بأنو مقتول حبا. القلب يفعل( شلا يفضي إىل عدم القدرة

 ليْبَتلي عليَّ بأَْنواِع اذُلُمومِ َوليٍل كَمْوِج اْلَبْحِر أَْرَخى ُسدو َلُو  *   

 َفقْلُت َلُو لَّما سَبَطَّى بُصْلِبِو  *   َوأَْرَدَف أَْعَجازاًَوناَء بَكْلَكلِ 

 ، سبطى ،أما الليل فهو عمالق جبار يصنع بو ما شاء لذا تعددت أفعالو )أرخى 

لليل سدولو على  (، فيبدأ جبملة فعلية دالة على بدء احلدث وتكراره وأصلها )أرخى ا..أردف

كليل...(، ومن ىنا تواءم بنية اجلمل مع طبيعة احلدث؛ وألنو غًّن يف نفسيتو وأثر فيو، جعل 

جديداً  ىو )الواو( داالً   اجلملة زلولة بطرائق متنوعة. )فقدم الليل( لالىتمام بو وزاد عنصرا ً 

 .(احملذوفة ليفيد تكثًن معاناتو وآالمو فيو ((رب)على 

 :لية تصور حول الليل، وعلق القول على البيت الذي يليو قائال ً كلها صبل فع

 بَأْمَثل َأال أَيُّها الَّلْيُل الطَّويُل َأال اصْلَلي  *   بُصْبٍح ومااإِلْصباُح ِمنكَ  

)أال( االستفتاحية للتنبيو مث النداء وكأن الليل كائن عظيم أمام وىي صبلة فعلية فبدأ ب 

الثانية دالة على التوكيد فيتمىن  (مامو وىو طويل ال يتناىى مث )أالالشاعر يستعطفو ويتذلل أ

 (اصللي ،أما الثانية فجملة امسية أدخل عليها )ما( النافية وزاد )الباء يف خربىا ()أالينجلي أن
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لتحقيق األمر وأنو ال شك فيو وقدم )منك( إلفادة االختصاص، وغًّن بنية اجلملة؛ ألن 

 .ليل فكال علا عنده سواءالصبح ليس بأحسن من ال

 : شعر إبن زيدون

 ) ذَبَاِفيَنا لُْقيانَا ِطيبِ  َعنْ  ونابَ  َتداَنِيَنا * من بديال الّتنائي )أْضَحى

 اللوعة على القائم القصيدة مضمون إىل إشارة أضحى بالفعل قصيدتو الشاعر افتتح

 التالقي، زلل نائيالت حلّ  فقد االستهالل، يف وبرع االبتداء، فأجاد واألسى، واحلزن

 حالو، وتبدل الشاعر، معاناة عن البيت شطري بٌن ادلقابلة فعربت التداين، زلل والتجايف

 على لتضفي والتجايف اللقيا وطيب والتنائي، التداين بٌن ادلطابقة يف اللفظ زلسنات ودخلت

 تعرب كلمة كلف بذكاء، ألفاظو الشاعر واختار الشاعر، يريدىا اليت النفسية األبعاد ادلعىن

 واضحا وأصبح البٌن، بان فقد بوضوحها، القارئ تفاجئ أضحى فكلمة الشاعر، أسى عن

 :مثل أخواهتا من كلمة صلد وال منو، مفر ال

 والتنائي وذبافينا، تدانينا بٌن اجلناس وجاء .معناىا تؤدي صار،بات، أمسى، أصبح،

 توايل زدىاا البيت داخل ذبةع موسيقية نغمة ليضفى وعن، من احلرفٌن وبٌن والتداين

 ما ولزوم والتشديد لتضييق ذلا ويقال اإلعنات؛ الشاعر التزم فقد .عذوبة والياءات النونات

 حرف. قبل سلصوص حرف أو دخيل أو ردف تزامال يف نفسو يُعنت أن وىو يلزم؛ ال
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اشوقً ا إليك م وال ج ف ت مآقي ن *        بنت م وبن ا فم ا ابتل ت جواضلُن ا  

جفافا و جفوفا( دبعىن يبس كما -غِلفُّ -وىو فعل ماض )جفَّ  "فلفظ "ج ف ت

وىذا دّل  مآقي ن ا" دبعىن مكان الدمع أو ماء العٌن، قيل: جفت البئر اي يبس ماءىا، و "

على معنا كنايوي اظلا مراد منو ىي شديد احلزن، و احلقيقة ال ؽلكن جفاف الدمع وجوده.  

ا يشعر ابن زيدون و والدة بيت ادلستكفي وىي شديد احلزن كان ىذه الكلمة يفص عن م

 بسبب اإلفرتاق بينهما.

أنًس ا بقرهب م ق د ع اد يُبكي ن ا*    إن الزمان ال ذي م ا زال ُيضحكن ا  

ُيْضِحُك( و ىو فعل رباعي -ُيضحكن ا" ىو فعل مضارع متعدى )أْضحك" فلفظ 

 ىزل بالفرح و ضد بكى بزيادة ِضْحكا و َضِحكا ب دبعنىن-َيضَحك-من فعل ضِحك

حرف اذلمزة يكون معناه َضِحك منو أو ضحك عليو كما قيل يضحك الناس الرجل اي 

َيضَحك الناس بسبب الرجل . و الفاعل منو ىو الزمان وىو الوقت الذي ال ؽلكن ضحكا، 

لى وكان ىذا من لفظ رلازي و كان الزمان شبهو ابن زيدون بالناس و فعلو العادي، يدل ع

العيب و احلياء و احلزن حَّت كل ماحولو كالزمان يضحك منو. وكان الزمان مازال يضحك 

 اي ىو يضحك باستمرار حَّت وقت كتابة الشعر.
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يُبكي -رع من أبكىحزنو بلفظ " يبكينا" و ىو فعل مضيعرب ابن زيدون ىنا على 

الشعر على حزن بكاء، الفاعل ىنا الزمان ، يعرب -وىو فعل رباعي متعدى من بكى_يبكي

القائل بلفظ متضادة وعلا يضحك و يبكي، و ىا ىي من خصائص شعر ابن زيدون من 

 جانب اللفظ

 وقد نكون وما ؼلشى تفرقنا  *  فاليوم ضلن وما يرجي تالقينا

خلوف، و معىن " جشيا  الذي دبعىن ا-ؼلشى-و لفظ " ؼُلشى" من فعل خشي

-اد منو ىي ال خوف بو و "يرجى" من رجاألنو رباعي متعدى، حَّت ير  ؼُلشى"  ىي خوف

ن فعلٌن متضاديبعرب ابن زيدون ب ،رجاء دبعىن أمل، و معناه اللفظ ىي ال رجاء بو -يرجو

 يقص عن حزنو بسبب تفرق بينو و بٌن والدة كما سبق ذكره. 

قال ابن زيدون يف البيت بأنو ال خوف اليوم بتفرقو بوالدة بنت ادلستكفي باهلل 

 رجاء بو و ال رجاء بتالقيو بسبب ال ؽلكن وجوده.بسبب عدم ال

والكوث ر الع ذب َزقُّوًم ا وِغسلين ا*    ي ا جنّ َة اخلل د أَبدلن ا بَسْلِسله ا  

يستعمل ابن زيدون فعل أمر أيضا يف تعبًن شعره، و ظهر فعل أمر فيو يشًن إىل 

يُبدل و -نا" من فعل أَبدلاستعمال اجلملة الفعلية يف البيت، و لفظ األمر ىنا ىي " أبدلْ 
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بداًل دبعىن غًّن، و يبّدل دبعىن يغًن لو، و -يبَدلُ -ىي فعل رباعي متعدى من فعل ثالثي َبَدلَ 

أبِدْل دبعىن غًنِّ لو. الفاعل منو ىي جنة اخللد و ادلفعول بو ىي القائل.  كان ابن زيدون 

ب فيو بالزقوم اي فواكو النار يطلب ويأمر إىل جنة اخللد أن يبدل لو سالسل و الكوثر العذ

و غسلٌن اي جلد أىل النار.  وىذا تعبًن رلازي مع أنو يشبو جنة اخللد باالناس الذي ؽلكن 

 بأمره. 

 (ن ادلبتدأ واخلرباجلملة الذي تتعلف م) مسية،إلملة ااجل شعرعلا مااستخد .2

 : القيس امرئبعض شعر 

 َلَدى مَسُراِت احلَْيِّ نَاِقفَحْنَظلِ َكَأينِّ َغَداَة اْلبَ ٌْنِ يَ ْوَم ربملو * 

صبلة امسية تدل على الدوام والثبوت، وكأن حالو الدائمة ىي البكاء الغزير كما ذبري 

الدموع من ناقف احلنظل وزاد الشاعر لفظًا جديدًا ىو )كأّن( فعمد إىل التشبيو لتجسيد 

ل مع حالتو الدائمة اليت يعيشها احلالة )ادلعنوية( إىل )حسية ملموسة( واجلملة االمسية ترتاس

 :)احلزن، والذكرى، واحلسر، وىذه اجلملة ترتاسل مع البيت الذي يليو

لِ  ُهم *  يُقوُلوَن: الهَتِلْك َأسًى َوذَبَمَّ  ُوُقوفاً هِبَا َصْحيب َعَليَّ َمِطي َّ

فلقد وقف صحُبُو بتلك الديار يوم رحل منها أىلها، وأوقفوا مطاياىم ألجلو، شفقة 

، ورغبة يف التخفيف، يواسونو )ال هتلك أسى وذبمْل( التماساً، وبناء على ذلك يتضح أن بو
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بناء اجلملة يتناسب مع حالتو النفسية فكثرْت فيها عناصر التحويل، فنجد االستغناء ب  

وقوف )ادلصدر )وقوفاً( عن الفعل )وقف(، والتغيًن يف ترتيب اجلملة )وقوفاً....، وأصلها 

 .هبا علّي(، مث زيادة ادلصدر )وقوفاً( ليفيد توكيد احلثصحيب مطيهم 

تتبعها صبلة امسية ترتاسل مع ثبات الزمن، عند حلظيت )الوقوف والبكاء( يف 

 :البيت األول

َرٌة ُمْهراَقة  *  فَ َهلْ   ِعْنَد َرْسٍم َداِرٍس ِمْن ُمَعوَّلِ  وِإنَّ ِشَفاِئي َعب ْ

ى )الثبات والدوام( وىي صبلة زلولة بزيادة ومن ادلعلوم أن اجلملة االمسية تدل عل

عنصر توكيد )إّن( وذلك حلاجة الشاعر لتوكيد ما ىو حباجة إىل توكيده وىو شفاؤه شلا 

وىو يبحث عن الشفاء يضعف ثانية،فيطلب من اآلخرين البكاء فهل عند رسم .أصيب بو

 دارس من مبكى؟؟

وغل يف حاالت الوجدان ادلاضية، واستغراقو يف الذكرى مل يقف عند طلب الشفاء، بل أ

 فمضى يطلب حالة تتشابو مظاىرىا مع :

َلها  *  َوَجاَرهِتا أُمِّ الرِّباِب دبَْأَس   لِ  يرِ ِمْن أُمِّ احلَْوْ  َكَدْأِبكَ   ثَِقب ْ

صبلة امسية زلولة استغىن الشاعر فيها عن العامل )قفا( مث أفراد اخلطاب للواحد  

ثىن كما يف)قفا(، فيقول كدأبيك، وىذا ربويل آخر، وكأنو كدأبك( واألصل أن ؼلاطب ادل
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 أراد اإلسراع يف طلب ما يريد فاكتفى خبطاب الواحد، أو ألنو اىتم بو ىنا ىو شلاثلة احلال.

ا يَ ْومٍ  ُهنَّ َصاِلٍح  *  َوال ِسيمَّ  ِبَدارَِة ُجْلُج   ل َأال ُربَّ يَ ْوٍم َلَك ِمن ْ

ولة فزاد )ُرب( إلفادة التكثًن، كأنو ػلتاج إىل أيام وأما اجلملة االمسية فقد جاءت زل

وذكر )يوم( على أهنا خرب دلبتدأ زلذوف عند النحويٌن مث عٌّن  .صبيلة متكاثرة ؽللؤىا الفرح

ألنو سبّيز من بقية األيام، يف حٌن جعل )يوم العقر( و )يوم دخول  (ادلكان )دارة جلجل

 .احلذر( عاماً 

مؤذن حبالة جديدة،  أخرىبذكر )أال( والتحويالت  وىذا العدول ادلتعدد بدءاً 

فالبكاء واحلزن والضعف واالنكسار، يكاد يتحول إىل قوة وانتصار من اقتحام للخدور، 

 وربّد ادلشاعر، وال مباالة باآلخرين.

 إن شفائي عربة مهراقة  *  فهل عند رسم دارس من معول

عدم حرف توكيد إن، و كلمة كان لفظ " شفائي ىو اسم إّن، و ىو مبتدأ أصلو ب

عربة اي مرور "  ىي ” عربة مهراقة ىي خرب إّن تتكون من مضاف و مضاف إليو، كانت

ىي مضافا إليو. و ادلراد من عربة مهراقة ىي مرور أو ” مهراقة اي مكان ادلاء"  مضافا و

ذي القسيس ال امرئذىب ادلاء من مكانو و ادلقصود دمعت العٌن. ىناك تعبًن حكيم من 

يقول بأنو إذا أصابو شفاء إذا دمعت عينو، نعم إذا شعر الناس باحلزن الشديد مثل التفرق 
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مع احملبوب فبكاء ؽلكن أن يكون دواء إلخراج األمل يف القلب. و كون اجلملة من مبتدأ و 

 خرب يشًن إىل استعمال اجلملة اإلمسية يف الشعر، و ىي مبتدأ و خرب حبرف توكيد إّن.

 :القيس يستعمل اجلملة اإلمسية بإضافة كادلبتدأ مثل امرئشعر و بعض من 

 وبيضة خضر ال يرام خباؤىا  *  سبتعت من ذلو هبا غًن معجل

، و علا مضاف و مضاف من كلمتٌنفلفظ " بيضة حضر" ىي اسم ادلكان تتكون 

يت إليو و كان " بيضة حضر" اسم من ادلكان، و خرب منها ىي اجلملة  ال يرام خباؤىا ال

تتكون من حرف نفي و فعل مضارع و مفعول بو، و معىن اجلملة ىي ال يراد خيمتها. و 

 ادلراد من البيت ىي ال يرضي سكان ادلكان أن تضع اخليمة يف ىذا ادلكن )بيضة حضر(.

 و أماّ يف شعر ابن زيدون فهناك تركيب متماثلة :

د ع اد يُبكي ن اإن الزمان ال ذي م ا زال ُيضحكن ا  *  أنًس ا بقربكم ق   

إّن ىي حرف توكيد شاركو اسم كما يف الشعر السابق، و "الزمان اي الوقت و 

م ا زال العصر" ىي امسو و أيضا مبتدأ كما يف شرح السابق، و خرب إّن ىي اجلملة "

ُيضحكن ا" تتكون من حرف نفي ما و فعل ماض و فعل مضارع غلمع كلهم تكون خرب يف 

وقت كتابة الشعر، و ىا قت يضحكهما مرارا منذ أيام ماضية حَّت صبلة، و معناه ىي الو 

ىي تعبًن رلازي يقولو كاإلنسان و فعلو. إن ابن زيدون يقول بأن كّل ما حولو حَّت الزمان 
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 يضحك بسبب حال ابن زيدون و قصة حبيتو احلزينة.

 كما ىي يف البيت اآليت من شعر ابن زيدون: 

فدعوا  *  ب أن نَ غُ صَّ فق ال الدى ر آمي ن اغيَظ الِعدى من تساقينا اذلوى   

غيَظ الِعدى" ىي ادلضاف و مضاف إليو و كان مبتدأ، كما يف البيت السابق " لفظ 

القيس إالّ أّن خربىا يكون كلمة واحدة ال صبلة مثلها، و ىي لفظ " اذلوى".  امرئمن شعر 

اإلغتاب، و ادلراد منو: غضب  و الغيظ دبعىن الغضب و العدى دبعىن العدّو و اذلوى دبعىن

األعداء يف اإلغتاب. يقول ابن زيدون هبذا البيت بأن أعدائهما يغتابوهنما و يدعوان ذلما 

 باذلّم فالدىر اي الزمان اي العصر يقول آمٌن هبذا الدعاء اي كان العصر يشارك األعداء.

 

 

 

 

 

  النداء شعرعلا مااستخد. 3
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 القيس امرئكما يف شعر  - 

لي ِطَم َمْهالً بَ ْعَض ىذاأَفا  التََّدّلِل  *   َوِإن كنِت قد أَْزمْعِت َصْرمي فَأصبِْ

ألهنا أقل احلروف يف   يبدأ الشاعر البيت بالنداء ؛ لينبو )فاطمة( دلا يقول وجاء ب اذلمزة

أدوات النداء فاختارىا خلفتها، وكأن حالتو النفسية ال تتحمل ألفاظًا ذات حروف كثًنة، 

ملتمساً، استغىن فيها  وضوحاً حذف )التاء( من )فاطمة   فاطَم( مث تالىا جبملة مهالً  ويزيده

عن الفعل سبَهْل ألّن علو أن يعرّفها األمر الذي يرجو منها أن ربققو، ويبدو أن صبلة )بعض 

وإن كان عن  :ىذا التدلل( أصلها: إن كان ىذا منك مذلاًل فاقصري، توضحو اجلملة الثانية

لي لكنو حّول يف اجلملة كثًناً، وأراد أن غلعل اجلملة الثانية شرطية فقط ألنو أراد بغض فأصب

 أْن ػلصر الفراق فإن كان من أجل القطعية والفراق فسيرتك ُجرحاً للعاشق يصعب التئامو.

 : يف شعر ابن زيدون النداء -

 َيسقين امن كان ِصرَف اذلوى والود *    يا سارَي الربِق غاِد القصَر فاسق بو

 )يا(، ويكون مشفاة البعد بٌن الشاعر وحبيبو و مشفاة العامة. بدأ الشعر حبرف النداء

 

 .القيس وابن زيدون من ناحية ألفاظها ومعانيها امرئتخلف الغزل بين  . ب

 يةستفهامإ صيغةاستخدم  .1
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 القيس : امرئكما يف شعر 

 ا تْأمري اْلقلَب يَ ْفَعلِ أَغرَِّك مينِّ أضلبَِّك قاتِلي  *   َوأَنَِّك مهم

فيسأل ادلعشوقة )أغرك...( مستعمالً  علزة االستفهام  ،مث أراد )أن يستعد قوتو 

مث أدخل عليها االستفهام مستنكراً   ،جبملة فعلية زلولة وأصلها: غرك حبك القاتل مين 

  على ضعف منو وكأنو يعرتف ضمناً  أن حبها قاتلو.

 إستفهامية يف شعره صيغةحث عن : ال غلد البا شعر ابن زيدون

 تعجبصيغة  .2

 فيا لَك ِمن لَْيٍل كَأنَّ صُلوَمُو  *  بَأْمراِس كتَّاٍن ِإىل ُصمِّ جنَدلِ 

وبدأ متعجباً  من الليل ورسوخو، وىذا التعجب متدخل بشعوره بالرىبة؛ لذا أحدث 

لتجسيم ذلك ادلعىن ربويالت يف اجلملة ليثبت يف نفسو ذلك الشعور فعمد إىل أداة التشبيو 

فكأن فنجوم الليل شدت بيبذبل وىو جبل داللة على أّن الليل راسخ ال يتزحزح يف صدر 

وبين الفعل للمجهول )ُشدت( لينكر الفاعل ويهول أمام السامع ذلك احلدث  ،الشاعر 

 ويتعاظم ىول الليل ورسوخو.

لِ فَ يَ  *    َويَ ْوَم َعَقْرُت لِْلَعَذاَرى َمِطيِّيت:  فيقول  ا َعَجباًِمْن ُكورَِىا اُلمَتَحمَّ

إن اىتمام الشاعر ب  )عقر( ودلن عقر لو ادلطية )العذارى( جعلو يقوم ما حقو 
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يا عجباً( ) التأخًن، مث أخرج األسلوب من اخلرب إىل اإلنشاء بقولو )فيا عجُب...( وذكر

داء فكأنك قلت: تعاَل إلفادة التعظيم أيضاً ألن العرب إذا أرادت أن تعظم أو اخلرب جعلتو ن

الطعام  يا عجُب فهذا أبلغ من قولك عجيب، مّث تزداد عنده النشوة دبا صنع فيأنف عن

 وتبقى العذارى يتناولن اللحم كأهنن يتهادين احلرير ادلفت

 التعجب يف شعره صيغةال غلد الباحث عن :  عر ابن زيدونش

 القيس وابن زيدون امرئحة الغزل في شعر اصر  .3

 القيس : امرئلغزل صريح يف شعر ا -  

ػلرد أمرؤ القيس من نفسو رفيقٌن لو )يتخيل أن معو رفيقٌن( مث يطلب منهما أن 

يساعداه )يعيناه( على البكاء ) أي يبكيا معو( مشاركة لو يف احلسن على خيبة أملو ألنو مل 

 غلد حبيبتو يف ادلكان الذي كان ينتظر أن يراىا فيو.

يامو األوىل يف اللهو مع النساء، أكثر من إمرأة واحدة كما يف شعره يتذكر أمرؤ القيس أ

 يذكر فاطمة يف شعر :

 أفاطم مهال، بعض ىذا التدّلل  *  وإن كنت قد أزمعت صرمي فأصبلي

 امسها أمي جندب، كما يف شعره : أخرىمث يذكر إمرأة 

بِ لَِتقَضى لباناِت   *   َخلْيليَّ ُمرًّ بٌَن على أُمِّ ُجْنُدبٍ  َعدَّ
ُ

 الُقؤاد ادل
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 امسها عنيزة كما يف شعره : أخرىفيذكر أيضا إمرأة 

 فقلت ذلا : سري وأرخي زمامو  *  وال تبعدين من جناك ادلعلل

وىنا يعلو صوتو على رغبات )عنيزة( فيأمرىا ب  )سًني، وأرخي( على سبيل اإللزام 

 .إىل التسلط واجلربوتما يزال يستشعر يف نفسو شيئاً من القوة يدفعو  فامرؤ القيس

وال سّيما يف يوم دارة جلجل. مث ينتقل إىل وصف علومو يف احلياة ويشبو اضطراب   

نفسو يف غمرة تلك اذلموم بالليل ادلضطرب الذي يشبو يف إضطرابو تدافع أمواج البحر. 

ع ويالحظ امرؤ القيس أن الرجل ادلهموم ادلشغول البال يرى الليل طويال ) ألنو ال يستطي

 ل بسرعة ليعقبو الصباح. ولكن امرأالنوم فيو(، ولذلك يود امرؤ القيس أن لو ينتهي ىذا اللي

 .القيس يعود فيتذكر أن طلوع الصبح لن يفيده شيئا )ألن علومو لن تنتهي بطلوع الصبح(

بعدئد ينصرف امرؤ القيس عن ىذا ادلوقف الكئيب إىل وصف الصيد وما كان غلد 

لسرور. وأخًنا يصف ادلطر و السيل و ادلروج اليت امتألت بالنبات و فيو من التسلية و ا

مرؤ القيس لغزل صريح أو احلب إلمرأة كون اباألزىار بعد ىذه ادلطرة العاّمة يف البادية. ي

 أكثر من إمرأة واحدة تعين : أمي جندب، و فاطمة،و عنيزة كما بيان السابق.

 يدونالغزل غًن صريح )العذرى( يف شعر ابن ز  -

والشاعر يف ىذه األبيات،  (15-1)األبيات . زلافظة الشاعر علي حبو لوالدة
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فراق والدة بن ادلستكفي حبيبتو وعشقتو، وػلرتق شوقا إليها وإيل  آسي وأدلا علي يذوب

اليت أتيحت لو معها . ويف ظالل ىذه العاطفة ادلتأججة ادللتهبة يقول  األوقات الصافية ادلتعة

ره نابضا باحلياة مرتصبا عن احلب كاشفا عن الشوق.سلتصر الفكرة:وصف حلال احلاضر شع

 .الوفاء واحلب والتجلد علي الواقع األليم ووصف ادلاضي ويتخلل ىذا القسم أبيات

  وناب عن طيب لقيانا ذبافينا *    ضحي التنائي بديال من تدانيناأ 

ا صارت إليو حالو فقد تغًنت من يستهل الشاعر قصيدتو بالتوجع والتحسر علي م

قرب بينو وبٌن زلبوبتو إيل بعد ونأي يتزايد مع األيام. لقد ربول القرب بعدا وصار اللقاء 

صلد الشاعر أنو استخدم ألفاظا جزلة يف التعبًن عن مدي  .جفاء وىو أمر يشقيو ويعذبو

ها النفس ليعرب وطول البعد وقوة الشوق حيث استخدم ألفاظ ذات حروف شلدودة ؽلتد في

عن أدلو وصلد ذلك يف صبيع ألفاظ البيت األول. فهو يقول إن التباعد ادلؤمل بينو وبٌن زلبوبة 

أضحي ىو السائد بعد القرب الذي كان وحل مكان اللقاء والوصل اجلفاء واذلجر. ومن 

انا وذبافينا(من الصور البيانية يف البيت: الطباق بٌن ) التنائي و تدانينا ) التداين( وبٌن ) لقي

يف ىذا البيت يستفهم الشاعر بغرض  بانتزاحهم حزنا مع الدىر اليبلي ويبلينا بسٌنمبلغ ادلال

التوجع والتحسر واألمل الذي حل بو ويطلب من أحد أن يبلغ الذي ألبسو ىذا احلزن الدائم 

 (ادلتجدد وابتعد عنو) ويقصد الواشٌن الذين فرقوا بينو وبٌن زلبوبتو



65 

 

  .أنسا بقرهبم قد عاد يبكينا*   ان الذي ما زال يضحكنا إن الزم

ىذه ىي الرسالة اليت أراد الشاعر أن يوصلها إيل زلبوبتو حٌن قال يف البيت السابق 

من مبلغ ادللبسينا ماذا يبلغهم يا تري ؟ يبلغهم أن ضحكو قد ربول إيل بكاء دائم أو أن 

ا بذكراه اجلميلة مع احملبوبة قد عاد وتبدل الزمان السابق والذي مايزال يضحكنا مؤنسا لن

احلال فهو اليوم يبكينا ونالحظ الشاعر اليتطرق إيل ذكر اسم زلبوبتو وذلك إجالال ذلا 

 .وتعظيما لشأهنا ووفاء ذلا

  شوقا إليكم والجفت مآقينا *    بنتم وبنا فما ابتلت جواضلنا

بادلاضي السعيد يتحدث عما  يبدأ الشاعر بعد وصفو حلال احلاضر ادلؤمل ومقارنتو

ابتعدمت عنا وابتعدنا عنكم ونتيجة ىذا البعد  :يكنو من وفاء لوالدة ويبثها اآلمو ولوعتو فيقول

فقد جفت ضلوعنا وما ربوي من قلب وغًنه واحرتق قلبوبنا بنار البعد يف الوقت الذي 

بالدمع من تواصل ظلت فيو )مآقينا: صبع مؤق وىو رلري العٌن من الدمع( عيوننا مبتلة 

 .البكاء ألنو مشتاق زلروم فال أقل من أن ؼلفف علو بالبكاء ويسلي نفسو بالدموع

  يقضي علينا األسي لوال تأسينا *   كاد حٌن تناجيكم ضمائرناي

ويستمر الشاعر يف وصف الصورة احلزينة القاسبة فيقول: يكاد الشوق إليكم يودي 
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ي يف اللقاء) حينما تعود بو الذكري علي األيام اخلوايل حبياتنا لوال التصرب واألمل والتسل

فيتصور اجلمال والفتنة واحلب والبهجة واألمل والسعادة ويهتف ضمًنه بامسها ويناجيها علي 

البعد يف ادلسافات ألهنا قرينة روحو وجزء نفسو حينما يعيش أبعاد التجربة العذبة ادلؤدلة 

و تقرب روحو أن تفارق جسده بسبب احلزن ادلفرط ويوازن بٌن ما كان عليو وما صار إلي

 .الذي ؽلأل جواضلو لوال أنو ؽلين نفسو باألمل ويعزي روحو عن احملنة بالصرب

 دانية قطافها فجنينا *    وإذ ىصرنا فنون الوصل

ويف ىذين البيتٌن يصف الشاعر ويتذكر أيامو مع زلبوبتو حيث كانت  منو ماشينا 

حيث كانا غلنيان شبار احلب مايشاءان وميت يشاءان فهو يقول أن احلياة صافية متفتحة و 

عيشنا ادلاضي كان طلق ) مشرق( من شدة األلفة بيننا وقوة الرتابط حيث اللهو والسمر 

والتخلي فيما بينهم وبٌن أنفسهم ال يعكره حزن وال ىم وال شقاق وال خالف وذلذا فهو 

 .ينا وخلو ادلودة شلا يكدرىاصاف مثل ادلورد العذب اجلميل من شدة تصاف

وفنون التواصل من  ( وإذ قطفنا أوأملنا) ىصرنا( فنون الوصل ) أنواع وطرق الوصل

 .كالم عذب وتغزل وغًنىا حيث أهنا وبادلودة كانت قريبة وأخذوا منو ما شاء منها وميت شا

 .تأكيد الشاعر زلافظتو علي عهد زلبوبتو والوفاء ذلا (13-11 األبيات من )
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ال ربسبوا نأيكم عنا يغًننا إذ  ،إال رياحينا ،يسق عهدكم عهد السرور فما كنتم ألرواحنال

 .واهلل ما طلبت أىواؤنا بدال منكم وال انصرفت عنكم أمانينا ،طادلا غًن النأي احملبينا

الشاعر طائف الذكري احللوة فيدعو لعهد الوفاء بينهما باحلياة والتجدد ويطوف 

روحو بو وتلقي من زلبوبتو مشاعل األمل وحياة النفس وىو دعاء  ألنو عاش فيو وصفت

يكشف عن احلنٌن إيل العهد ادلاضي وصبال الذكري / وإذا كان الفراق يغًن احملبٌن وغلعلهم 

ينسون حبات قلوهبم فلن يستطيع أن ينسي الشاعر ىواه بل يزيده البعد وفاء وإخالصا فما 

مقصورا عليها فقد كانت الرياحٌن لروحو وما زالت كذلك زالت أمانيو متعلقة بوالدة وىواه 

 .والشاعر يؤكد ىذا ادلعين ويثبتو بالقسم باهلل

يا ساري " : مناجاة وإشراك الشاعر الطبيعة أحاسيسو ومشاعره41-41األبيات:

ويا نسيم الصبا بلغ ربيتنا " ."الربق غاد القصر واسق بو من كان صرف اذلوي والود يسقينا

يناجي الشاعر الطبيعة ويشرك بعضها يف ىواه ويستعٌن  "ي البعد حيا كان ػليينامن لو عل

هبا لتشاركو يف ضبل عبئو وزبفيف آدلو والوقوف جبانبو فيدعو ادلطر يف ترفق ورجاء أن يباكر 

ويبكر يف إرواء قصر زلبوبتو دباء ادلطر العذب الصايف ألهنا كثًنا ما سقتو اذلوي خالصا نقيا 

والزيف وال يكتفي الشاعر بادلطر بل يقصد نسيم الصبا ليبلغ ربيتو إيل من يهواه  من اخلداع

أو  .ألنو علي الرغم من بعده فأنو لو ألقي يل ورد يل التحية لبعث يف روحي احلياة مرة أخري
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لينقل ربياتو إيل زلبوبتو اليت لو ردت التحية فإهنا ستمنحو احلياة مهما كانت بعيدة 

تأكيد الشاعر احرتامو حملبوبتو وعودتو للمناجاة مع مقارنة احلاضر  :14-16 عاألبيات من

لسنا  .ادلقيم بادلاضي اآلفل وتأكيد للوفاء ينهي إيل االستعطاف واالستسالم ذلدوء ذليل

يؤكد الشاعر يف ىذا البيت احرتامو  نسميك إجالال وتكرمو وقدرك ادلعتلي عن ذاك يغنينا

إعراب إجالال: مفعول  ا ذلا وتشريفا لقدرىا العايل. ليسا تكرؽلحملبوبتو فهو ال يذكر امسه

 .ألجلو منصوب بالفتحة الظاىرة علي آخره

 ما دمنا  دومي علي العهد  "يا جنة اخللد أبدلنا بسدرهتا والكوثر العذب زقزوما وغسلينا"

طلفيها عليك منا سالم اهلل ما بقيت صبابة منك ” زلافظة فاحلر من دان إنصافا كما دينا

 ".وفتخفينا

يتابع الشاعر أساه ويربز لوعتو علي حرمانو اجلنة اليت تفيا ظالذلا ونعم بتا مع من ػلب مث 

إذا بو يستبدل جبنتو نارا وطعامو الطيب وماؤه العذب يتبدالن زقوما وغسلينا /ولن يرد 

ها علي العهد الشاعر نفسو القلقة ولن يعيد إليو روحو ادلعذبة إال بقاءىا علي الود وحفاظ

ولذلك يدعوىا يف استعطاف إن تويف بعهدىا معو ألنو ويف بو وحافظ عليو وشيمة األحرار 

الوفاء بالعهد وىي منهم حيت ال يكون ألحد عليو فضل /ولكنو ال ينسي أن ىذا قد أصبح 

من ادلاضي الذي لن يعود فًنسل ذلا سالما يبقي ما بقيت لديو بقية من حب وضلوىا. 
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 .يف نفسو ذلة وانكسار ويف اجلو الذي خلقو ارذباف وحسرةوودعها و 

 البحر )عروض و قوافي( .4

 مرؤ القيس :شعر ا

يف دائرة ادلختلفة من دوائر  يف حبر الطويل، وىو البحر األول القصيدة بداية ذبرى

 ( بيتا34)لبحر يف شعر العرب، والقصيدة من اخلليل، وقد كثر استخدام ىذا ا

فين عليو تقسيم ادلعلقة عروضيا؛ ماوقع يف البيت السادس منها ومن لطيف ما أوق

/ ِشف َْاِئْي َعْب  / َرٌة ُم / َهرَاَقٌة(، فقد اختلَّ الوزن بسكون )عند قولو يف الشرط األول منو :  َوِإنَّ

ومل أجد يف أي نسخة للقصيدة من ضبطها بالتحريِك، فراجعت قواميس  )ُمْهرَاَقٌة(، اذلاِء يف

وجدت صحَة ربريك اذلاء بالفتح َمَع ثَِقِل ذلَك نطًقا، وقد نصَّ على التحريِك اللغة ف

 اجلوىريُّ يف الصحاِح وغًنه، وهبذا انضبط الوزن العروضي

ومن ذلك أيًضا ما وقع يف َعُجِز البيت التاسع يف قولو: )َعَلى النَّْح /  ِر َحَّتَّ بَ ْلَل 

نتْ َدْمعِ  النسخ اليت وقفُت عليها الياَء يف )دمعْي( وىي جائزٌة لغًة،  كل  / َي زِلَْمِلْي( فقد َسكِّ

لكنها تكسر الوزن العروضيَّ للبيت، ومل أجد ذلا سلرًجا إال بالتحريك للفتِح وىو الصحيح 

 .لغًة وَعروًضا

شدد وأعدتو 
ُ

ملحوظة: دلَّا أعدُت كتابة أبيات ادلعلقة َعروضًيا؛ قمُت بفكِّ احلرف ادل
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الَم التعريف اليت ُسكنْت وأُدغمْت فيما  - يف أغلب مواضعو –كان إىل أصلو، والذي  

بعدىا يف "ال " الشمسية، وىو اجتهاٌد يف الضبط. ويرى بعضهم أن فك اإلدغاِم والتثقيِل 

يكوُن من نفِس جنِس احلرِف ادلدغِم، وىو رأٌي وجيٌو إذا أخذنا يف االعتبار أن اإلدغام 

أوال مث إدغامو فيما بعده. فمن أعاده مرحلة واحدة:  يكون على مرحلتٌن، تسكٌن احلرف

َن أصال  ُو حبرٍف مثِلو! ومن أعاده مرحلتٌن: أعاده إىل أصلو، وىو احلرف الذي ُسكِّ جعَل فكَّ

 .أي الَم التعريف الشمسيَّة، وىذا األخًن ىو ما اخرتتُو رلتهًدا، واهلل أعلم

 :واآلن إىل نص ادلعلقة
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 ِذْكَرْى َحِبْيٍب َوَمْنزِلِ ِقَفْا نَ ْبِك ِمْن  1

/ َوَمْنِزيلْ   ِقَفْا نَ ْب / ِك ِمْن ذِْكَرْى/ َحِبْيِِبْ

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

ُخْوِل َفَحْوَملِ   ِبِسْقِط اللَِّوْى بَ ٌْنَ الدَّ

 ِبِسْقِط الْ / ِلَوْى بَ ٌْنَ ْل /َدُخْوِل/ َفَحْوَمِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ فَ عُ   ْوُلْن َمَفْاِعي ْ

 فَ تُ ْوِضَح فَادلِْقرَْاِة ملَْ يَ ْعُف َرمْسَُهاْ  2

 فَ تُ ْوِض /َح فَ ْلِمْقرَْا/ِة ملَْ يَ ْع /ُف َرمْسَُهاْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

َهْا ِمْن َجُنوٍب َوََشْألِ   ِلَمْا َنَسَجت ْ

َهْا ِمْن/ َجُنوِبْن/ َوََشْأيلْ لِ   َمْا نَ /َسَجت ْ

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

 تَ َرْى بَ َعَر اآلرَْاِم يفْ َعَرَصْاهِتَ اْ  3

 تَ َرْى بَ / َعَر أْلَْارَْا/ِم يفْ َع /  َرَصْاهِتَ اْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

َع ْاهِنَْا َكأن َُّهو َحبُّ فُ ْلُف  لِ   َوِقي ْ

َع ْا/هِنَْا َكأنْ /نَ ُهْو َحْب / ُب فُ ْلُف  ِليْ   َوِقي ْ

 فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ 

لُ ْوا 4  َكأينِّْ َغَدْاَة اْلبَ ٌْنِ يَ ْوَم رَبَمَّ

/ َغَدْاَة ْلبَ ْي / ِن يَ ْوَم/ رَبَْمَملُ وْ   َكأْنيِنْ

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 َلَدْى مَسُرَْاِت احَليِّ نَْاِقُف َحْنَظلِ 

 َلَدْى َس / ُمرَْاِت حْلَْي / ِي نَْاقِ /  ُف َحْنظَِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

هُ  5   مْ ُوقُ ْوفًَا هِبَْا َصْحيبْ َعَليَّ َمِطي َّ

يَ ُه مْ  / َعَلْيَي/ َمِطي ْ  ُوقُ ْوَفْن/ هِبَْا َصْحيبْ

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 يَ ُقْوُلْوَن اَل تَ ْهِلْك َأَسًى َوذَبَمَّ لِ 

 يَ ُقْوُلْو/َن اَل تَ ْهِلْك/ َأَسْن َو/ذَبَْمَم ِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفاْ   ِعُلنْ فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ
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 َوِإنَّ ِشف َْاِئْي َعْب رٌَة ُمَهرَاقَ ةٌ  6

 َوِإْنَن/ ِشف َْاِئْي َعْب  /  رَُتْن ُم / َهرَاقَ ُتْ 

 فعوُل مفاعيلن فعوُل َمَفْاِعُلنْ 

*** 

*** 

*** 

 فَ َهْل ِعْنَد َرْسٍم َدْاِرٍس ِمْن ُمَعوَّلِ 

ْن َدْا/رِِسْن ِمْن/ ُمَعْوَويلْ   فَ َهْل ِعْن /  َد َرمسِْ

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

َلَه اْ  7  َكَدْأِبَك ِمْن أُمِّ احلَُْوْيِرِث قَ ب ْ

َلَه اْ   َكَدْأبِ /  َك ِمْن أُْمِم لْ / ُحَوْيِر/ِث قَ ب ْ

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 َس لِ َوَج ْاَرهِتَْا أُمِّ الرَّبَْاِب دبَأْ 

 َوَج ْاَر/هِتَْا أُْمِم لْ /  َربَْاِب/ دبَْأَس ِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

ُهَم اْ  8  ِإَذا قَْاَمَتْا َتَضوََّع ادلِْسُك ِمن ْ

ُهَم اْ   ِإَذا قَْا/َمَتْا َتَضْو/وََع ادلِْس /  ُك ِمن ْ

 نْ فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعلُ 

*** 

*** 

*** 

َبْا َجْاَءْت ِبَريَّا اْلَقَرنْ ُفلِ   َنِسْيَم الصَّ

 َنِسْيَم الْ / َصَبْا َجْاَءْت/ ِبَرْيَي لْ / َقَرنْ ُفِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

ْ َصَبابَةً  9  فَ َفاَضْت ُدُمْوُع الَعٌْنِ ِمينِّ

/ َصَبابَ َتْ  فَ َفاَضْت/ ُدُمْوُع الَعْي /  نِ   ِمْنيِنْ

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 َعَلى النَّْحِر َحَّتَّ َبلَّ َدْمِعَي زِلَْمِليْ 

َنْح /  ِر َحَّتَّ بَ ْلَل َدْمعِ / َي زِلَْمِليْ   َعَلى الن ْ

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

ُهنَّ َصالِ حٍ أاَل ُربَّ  10  يَ ْوٍم َلَك ِمن ْ

ُهْن /  َن َصالِ ِحنْ   أاَل رُبْ / َب يَ ْوِمْن لَ /  َك ِمن ْ

 فَ ُعْوُلْن مفاعيُل فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ 

*** 

*** 

*** 

 َواَل ِسيََّمْا يَ ْوٍم ِبَداَرِة ُجْلُج لِ 

 َواَل ِسْي / َيَمْا يَ ْوِمْن/ ِبَداَر/ِة ُجْلُج ِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ فَ ُعْوُلْن َمفَ   ْاِعي ْ
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 ويَ ْوَم َعَقْرُت لِْلَعَذاَرْى َمِطيَّتِ يْ  11

َيتِ يْ /ويَ ْوَم/ َعَقْرُت لِْل     َعَذاَرْى/ َمِطي ْ

 فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ 

*** 

*** 

*** 

 فَ َيا َعَجبًا ِمْن ُكْورَِىا اْلُمَتَحمَّ لِ 

 ْن ُكْو/رَِه ْلُم / َتَحْمَم ِليْ فَ َيا َع /  َجَِبْ مِ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

 َفَظلَّ اْلَعَذْاَرْى يَ ْرسبٌَِْنَ بَِلْحِمَه اْ  12

/ بَِلْحِمَه اْ   َفظَْلَل الْ /  َعَذْاَرْى يَ ْر/سبٌَِْنَ

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

*** 

َمْقِس اْلُمَفتَّ لِ وشَ  اِب الدِّ  ْحٍم َكُهدَّ

 وَشْحِمْن/ َكُهْدَداِب لْ /  ِدَمْقِس لْ /  ُمَفْتَتِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

 ويَ ْوَم َدَخْلُت اخلِْْدَر ِخْدَر ُعنَ ْي زَةٍ  13

 ويَ ْوَم/ َدَخْلُت اخلِْْد/َر ِخْدَر/ ُعنَ ْي َزِتنْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ فَ ُعوْ   ُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 فَ َقاَْلْت َلَك اْلَوْياَلُْت إنََّك ُمْرِجِليْ 

 فَ َقاَْلْت/ َلَك ْلَوْياَلْ/ُت إنْ نَ / َك ُمْرِجِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

 تَ ُقْوُل وَقْد َمْاَل اْلَغِبْيُط بَِنْا َمعاً  14

 وُل/ وَقْد َمْاَل لْ / َغِبْيُط/ بَِنْا َمَعنْ تَ قُ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 َعَقْرَت بَِعًْنِْي يَا اْمرََأ اْلَقْيِس فَاْنزِلِ 

 َعَقْرَت/ بَِعًْنِْي َي ْم / رََأ ْلَقْي / ِس فَ ْنِزيلْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاعِ   ُلنْ فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

 فَ ُقْلُت ذَلَْا ِسًْنِْي َوأَْرِخْي زَِماَم وُ  15

 فَ ُقْلُت/ ذَلَْا ِسًْنِْي/ َوأَْرِخْي/ زَِماَم ُهوْ 

*** 

*** 

*** 

 َواَلْ تُ ْبع ِِدْييِنْ ِمْن َجَنْاِك اْلُمَعلَّ لِ 

 اِك لْ / ُمَعْللَ ِليِ َواَلْ تُ ْب / ع ِِدْييِنْ ِمْن/ َجنَ 
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ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ  ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ  فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ  فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

 أَفَْاِط َم َمْهاًل بَ ْعَض َىَذا التََّدلُّ لِ  16

 أَفَْاِط  /  َم َمْهَلْن بَ ْع /  َض َىْاَذ لْ /  َتَدْللُِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

ِليْ َوِإْن كُ   ْنِت َقْد أْزَمْعِت َصْرِمْي َفَأصبِْ

ِليْ   َوِإْن ُكْن / ِت َقْد أْزَمْع / ِت َصْرِمْي/ َفَأصبِْ

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

 أَغ رَِّك ِمنِّ ْي أنَّ ُحبَّ ِك قَاتِلِ يْ  14

 أَغ ْرَر/ِك ِمْنيِنْ أنْ / َن ُحْببَ / ِك قَْاتِلِ يْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ فَ عُ   ْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 وأنَّ ِك َمْهَما تَْأُمرِي اْلَقْلَب يَ ْفَع لِ 

 وأنْ نَ / ِك َمْهَمْا تَْأ/ُمِر ْلَقْل / َب يَ ْفَع ِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

ْ َخِليَق ةٌ  14  وِإْن َتُك َقْد َس ْاَءْتِك ِمينِّ

/ َخِليَق ُتْ   وِإْن تَ / ُك َقْد َس ْاَءتْ / ِك ِمْنيِنْ

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 َفُسلِّ ْي ثِيَ ْايبْ ِمْن ثَِيْاِبِك تَ ْنُس لِ 

 َفُسْلِلْي/ ثِيَ ْايبْ ِمْن/ ثَِيْابِ / ِك تَ ْنُس ِليْ 

ُلْن فَ ُعْولُ   َمَفْاِعُلنْ  فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

ْ لَِتْضرِبِ يْ  َوَمْا َذَرفَ تْ  14 َنْاِك إالَّ  َعي ْ

َنْا/ِك إْلاَلْ/ لَِتْضرِبِ ي  َوَمْا َذ/َرفَ ْت َعي ْ

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 ِبَسْهَمْيِك يفْ أْعَشْاِر قَ ْلٍب ُمَقتَّ لِ 

/ ُمَقْتَتِليْ ِبَسْهَمْي / ِك يفْ أَْعَشْا/ِر   قَ ْلِِبْ

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

 *** َوبَ ْيَض ِة ِخْدٍر اَلْ يُ رَاُم ِخَباُؤَى اْ  25

*** 

َر ُمْعَجلِ سَبَت َّْعُت ِمْن ذَلٍْو هبَِ   ا َغي ْ
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 َوبَ ْيَض / ِة ِخْدرِْن اَلْ/ يُ رَاُم/ ِخَباُؤَى اْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

 سَبَْتتَ ْع / ُت ِمْن ذَلِْوْن/ هِبَْا َغْي / َر ُمْعَجِليْ  ***

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

َهْا َوَمْعَش ًرا 21  ذَبَْاَوْزُت َأْحرَْاًسا إِلَي ْ

َهْا/ َوَمْعَش َرنْ   ذَبَْاَوْز/ُت َأْحرَْاَسْن/ إِلَي ْ

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ فَ ُعْوُلْن َمَفْاعِ   ي ْ

*** 

*** 

*** 

 َعَليَّ ِحرَاًصا َلْو ُيِسرُّْوَن َمْقَتلِ يْ 

 َعَلْيَي/ ِحرَاَصْن َلْو/ ُيِسْرُرْو/َن َمْقَتلِ يْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

َماِء تَ َعرََّضتْ  22  ِإَذْا َما الث ُّرَيَّْا يف السَّ

  / ثُ َريْ َيْا ِف لْ / َسَمْاِء/ تَ َعْرَرَضتْ ِإَذا َما الْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

َفصَّ لِ 
ُ

 تَ َع رَُّض أَثْ َنْاِء الِوَشاِْح ادل

 تَ َع ْرُر/َض أَثْ َنْاِء لْ / ِوَشاِْح لْ / ُمَفْصَص ِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

ْت لِنَ ْوٍم ثَِيابَ َه اْ  23  َفِجْئُت َوَقْد َنضَّ

 َفِجْئُت/ َوَقْد َنْضَضْت/ لِنَ ْوِمْن/ ثَِيابَ َه اْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

ْ لِْبَسَة اْلُمتَ َفضِّ لِ  رْتِ ِإالَّ  لَ َدى السِّ

 / تَ َفْضِض ِليْ لَ َد ْلِسْت / ِر إْلاَلْ لِْب / َسَة ْلُم 

 فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلٌْنْ فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ 

َلةٌ  24  فَ َقالَ ْت ؽلٌَِْنَ اهلِل َمْا َلَك ِحي ْ

َلُتْ   فَ َقالَ ْت/ ؽلٌَِْنَ ْلاَلْ/ِه َمْا لَ / َك ِحي ْ

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 ِغَوايََة تَ ْنَجلِ يْ َوَمْا ِإْن أََرْى َعْنَك ال

 َوَمْا ِإْن/ أََرْى َعْنَك لْ / ِغَوايَ / َة تَ ْنَجلِ يْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ
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 َخَرْجُت هِبَْا أَْمِشْي ذَبُرُّ َورَاَءنَ اْ  25

 َخَرْجُت/ هِبَْا أَْمِشْي/ ذَبُْرُر/ َورَاَءنَ اْ 

ُلْن فَ ُعوْ   ُل َمَفْاِعُلنْ فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 َعلَ ْى أَثَ َريْ َنْا َذْيَل ِمْرٍط ُمَرحَّ لِ 

 َعلَ ْى أَ/ثَ َريْ َنْا َذيْ / َل ِمْرِطْن/ ُمَرْحَح ِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

ُر ُمَفْاَض  ةٍ  26  ُمَهْفَهَف ٌة بَ ْيَض ْاُء َغي ْ

ُر/ ُمَفْاَض ِتْ ُمَهْفَه / َف ُتْ بَ ْيضَ    ْا/ُء َغي ْ

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

َجْنَج  لِ   تَ رَاْئِبُ َه ْا َمْصُقْوَلٌة َكالسَّ

 تَ رَاْئِ / بُ َه ْا َمْصُقْو/َلُتْ َكْل / َسَجْنَج  ِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

 َق ْانَْاِة اْلبَ َيْاَض ِبُصْف  َرةٍ َكِبْكِر اْلمُ  24

 َكِبْكِر لْ /  ُمَق ْانَْاِة لْ /  بَ َيْاَض/ ِبُصْف  َرِتنْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

** 

*** 

ُر اْلُمَحلَّ  لِ  ُر اْلَمْاِء َغي ْ  َغ َذْاَىا ظَلِي ْ

ُر لْ ٍ/ مُ  ُر ْلَمْا/ِء َغي ْ  َحْللَ  ِليْ َغ َذْاَىْا/ ظَلِي ْ

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

 تَ ُصدُّ َوتُ ْبِدْي َعْن أِسْيٍل َوتَ تَّق  ِيْ  24

 تَ ُصْدُد/ َوتُ ْبِدْي َعْن/ أِسْيِلْن/ َوتَ ْتَتق  ِيْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 ْجَرَة ُمْطِف لِ بِ َنْاِظرٍَة ِمْن َوْحِش وَ 

 بِ َنْاِظ / َرِتْن ِمْن َوْح / ِش َوْجَر/َة ُمْطِف ِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

 وِج ْيٍد َكِجْيِد الرِّْئِم لَْيَس ِبَفاِح شٍ  24

 وِج ْيِدْن/ َكِجْيِد ْلرِئْ /  ِم لَْيَس/ ِبَفاِح ِشنْ 

*** 

*** 

*** 

ْت ُهْو َواَلْ دبَُعطَّ  لِ   ِإَذا ِى َي َنصَّ

 ِإَذْا ِى  /  َي َنْصَصْت ُهْو/ َواَلْ بِ /  ُمَعْططَ ِليْ 
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ُلْن فَ ُعوْ  ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ  ُل َمَفْاِعُلنْ فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ  فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

َْتَ أْسَوَد فَاِح  مٍ  35
 وفَ رٍْع يَزِْيُن ادل

 / َن أْسَو/َد فَْاِح  ِمنْ وفَ ْرِعْن/ يَزِْيُن ْلَمْت 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

تَ َعْثِك  لِ 
ُ

 أثِْي ٍث َكِق ْنِو النَّْخَلِة ادل

 أثِْي ِثْن/ َكِق ْنِو ْلَنْخ / َلِة ْلُم / تَ َعْثِك  ِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

 ِتْيُت اْلِمْسِك فَ ْوَق ِفرْاِشَه اْ وُتْضِحْي فَ  31

 وُتْضِحْي/ فَِتْيُت ْلِمْس / ِك فَ ْوَق/ ِفرْاِشَه اْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 نَ ئُ ْوُم الضََّحْى ملَْ تَ ْنَتِطْق َعْن تَ َفضُّ لِ 

 ِليْ نَ ئُ ْوُم لْ / ُضَحْى ملَْ تَ ْن / َتِطْق َعْن/ تَ َفْضضُ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

 ُتِض ْيُء الظَّاَلَْم بِالِعَشْاِء َكأَن ََّه  اْ  32

 ُتِض ْيُء لْ / َظاَلَْم بِْل / ِعَشْاِء/ َكأَنْ نَ َه  اْ 

 فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ 

*** 

*** 

*** 

 َبتِّ  لِ َمنَ ْاَرُة شلَُْسْى رَْاِى ٍب ُمتَ 

 َمنَ ْاَر/ُة شلَُْسْى رَاْ/ِى ِِبْ ُم / َتَبْتتِ ِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

 ِإىَلْ ِمْثِلَه ْا يَ ْرنُو احْلَِلْيُم َصَبْابَ  ةً  33

 ِإىَلْ ِمثْ / ِلَه ْا يَ ْرُن لْ / َحِلْيُم/ َصَبابَ َتْ 

ُلْن فَ ُعْولُ   َمَفْاِعُلنْ  فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 ِإَذْا َما اْسَبَكرَّْت بَ ٌْنَ ِدرٍْع ورِلْ َولِ 

 ِإَذْا َم ْس / َبَكْرَرْت بَ ْي / َن ِدْرِعْن/ ورِلْ َويلْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

بَ اْ  34  *** َتَسلَّْت َعَمْايَْاُت الرَِّجْاِل َعْن الصِّ

*** 

 َولَْي َس فُ َؤاِدْي َعْن َىَوْاِك دبُْنَس لِ 
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 ْايَْاُت لْ / رَِجْاِل/ َعْن ْلِصبَ اْ َتَسْلَلْت/ َعمَ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

 َولَْي َس/ فُ َؤْاِدْي َعْن/ َىَواِك/ دبُْنَس ِليْ  ***

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

 َخْصٍم ِفْيِك أَْلَوْى َرَدْدتُ وُ  أاَلْ ُربَّ  35

 أاَلْ رُبْ / َب َخْصِمْن ِفْي / ِك أَْلَوْى/ َرَدْدتُ وُ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 

 َنِصْي ٍح َعَلْى تَ ْعَذْاذلِِي َغًْنِ ُمْؤتَ  لِ 

 تَ  ِليْ َنِصْي ِحْن/ َعَلْى تَ ْعَذْا/ذلِِْي َغْي /  ِر ُمؤْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

 ولَْيٍل َكَمْوِج اْلَبْحِر أَْرَخْى ُسُدْولَ  وُ  36

 ولَْيِلْن/ َكَمْوِج ْلَبْح / ِر أَْرَخْى/ ُسُدْولَ  ُهوْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

  ُمْوِم لَِيْبَتلِ  يْ َعَليَّ بِأَنْ َواِْع اذلُ 

 َعَلْيَي/ بِأَنْ َواِْع لْ / ُه ُمْوِم/ لَِيْبَتلِ  يْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

ْا سَبَطَّ ْى ِبُصْلبِ  ِهي 34  فَ ُقْل ُت ذَلُو َلمَّ

 فَ ُقْل ُت/ ذَلُْو َلْمَمْا/ سَبَْطَطْى/ ِبُصْلبِ  ِهيْ 

ُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعُلنْ  فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 وأَْرَدَف أَْعَج ْازًا َونَْاَء ِبَكْلَك  لِ 

 وأَْرَدَف/ أَْعَج ْاَزْن/ َونَاَء/ ِبَكْلَك  ِليْ 

ُلْن فَ ُعْوُل مفاعلن  فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

 أاَلْ أَي َُّها اللَّْيُل الطَّوِْيُل أاَل اصْلَلِ  يْ  34

 لْ / َطوِْيُل/ أاَل صْلَلِ  يْ  أاَلْ أَيْ / ُيَو ْلَلْيلُ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 ِبُصْبٍح َوَما اإْلْصَباُح ِمْنَك بَِأْمثَ  لِ 

ْصَبْا/ُح ِمْنَك/ بَِأْمثَ  ِليْ   ِبُصْبِحْن/ َوَم إْلِ

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُلْن َمَفْاِعي ْ
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 ِمْن لَْيٍل َكأنَّ صُلُوَم ُهو فَ َيْا َلكَ  34

 فَ َيْا لَ / َك ِمْن لَْيِلْن/ َكأْنَن/ صُلُوَم ُهوْ 

ُلْن فَ ُعْوُل َمَفْاِعُلنْ   فَ ُعْوُل َمَفْاِعي ْ

*** 

*** 

*** 

 بِ َأْمرَاِس َكتَّْاٍن ِإىَلْ ُصمِّ َجْن  َدلِ 

 بِ َأْمرَا/ِس َكْتَتاِْنْن/ ِإىَلْ ُصْمِم/ َجْن  َديلْ 

ُلْن فَ ُعْوُلْن مفاعلن فَ ُعْوُلنْ   َمَفْاِعي ْ
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الذي  2، تاركا التصريعالشطر األول1بدأ الشاعر القصيدة بتفعيالت تامة يف حشو

3اعتاده الشعراء، مكتفيا بالقبض
5والضرب  4يف تفعلة العروض 

لتكون على وزن "مفاعلن"  

ثبت الشاعر التفعيالت أعاريض وأضرب معلقتو على علة القبض، فجاءت كلها على وزن 

جز. وعموما؛ فإن حشو "مفاعلن"، ومل يشذ عن ذلك من أول صدر يف قصيدتو إىل آخر ع

ىذا البحر ىو : فعولون مفاعيلن فعولن : فأما "فعولن" فيجوز قبضها لتصبح "فعول"، 

والقبض يف احلشو يعترب زحافا. أما مفاعيلن فتأيت تامة دائما، إأل يف أحيان قليلة جدا 

 فتقبض، وذلك نادر ومل يقع إال يف الشعر القدمي؛

 التفعيلة "فعولن" يف حشو األبيات بٌن سبامها وىكذا؛ فقد أكثر الشاعر التنقل يف

من  ( 44)عولوقبضها بال حرج، حَّت بلغ عدد مراةت قبضها، أي أن تكون على وزن ف

 أكثر ألنو من قصيدة كاملة.أصل 

6ومل يقع منو الكف
د، وذلك يف "مفاعيلن: لتصبح "مفاعيل" إال يف موضع وحيد فق 

ُهْنـ/ــَن صالحين : يف الشطر األول من البيت العاشر حٌن قال :  أاَل رُبْـ)ـَب يـَْوٍم لَـ(ــَك ِمنـْ

                                                 
1
 الحشو: ما عدا العروض والضرب من التفعيالت يسمى حشًوا 

2
روض في بقية القصيدة بمخالفته إلى وزنه الخاص التصريع: أن يأتي وزُن العروض في البيت األول فقط موافًقا لوزن الضرب في البيت األول، ثم ينفرد الع 

ُلْن" أو مقبوًضا "َمَفْاِعُلْن" أو محذوفًا  ُعْوُلنْ "المقبوض. ومن المعلوم أن الضرب في بحر الطويل قد يأتي تاًما "َمَفْاِعيـْ  "َمَفْاِعْي= فـَ
3
 لةالقبض: هو حذف الخامس الساكن من التفعي 

4
 العروض: هو آخر تفعيلة في صدر البيت 

5
 الضرب: هو آخر تفعيلة في عجز البيت 

6
: هو حذف السابع الساكن من التفعيلة   الكفُّ
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 .فعولن )مفاعيل( فعولن مفاعلن

 : شعر ابن زيدون

 ادلخرت من نونيتو

مل يصف الدىر لوالدة وابن زيدون فوقعت الوحشة بينهما حينا مث نّغص عيش ابن 

استطاع ابن زيدون أن يفر من سجنو طاف حينا بأرجاء قرطبة عّلو  زيدون بالسجن. ودلا

يلتقي بوالدة على حال من األحوال. ولكن مل يتفق لو ذلك فكتب إليها بالقصيدة التالية 

 أصبل قصائده وأشهرىا.

لة فيو، ُمْستَ ْفِعُلْن/َفأِعُلْن( ويكون ع يستخدم الشاعر حبر بسيط )ُمْستَ ْفِعُلْن/َفأِعُلْن/

 القبض. وحذف حرف األخر يسمى حرف الثاين يسمى  التصريع حذف

َنائِ ي َبِديْ الً ِم ْن َتدانِْين ا .1 نَ ا*    َأْضَحى الت َّ  4َونَ اَب َع ْن ِطْي ِب لُْقَيانَ ا ذَبَاِفي ْ

 فينا/يانا ذبا/طيب لق  /ناب عنو *    /نينا/لن من تدا /ئي بدي /أْضحى اْلتنا

 فاعل/مستفعلن/فاعلن/متفعل*    فاعل/مستفعل /فاعلن/مستفعلن

 

 4شوقً ا إليك م وال ج ف ت مآقي ن ا*        بِنت م وبن ا فم ا ابتل ت جواضلُن ا .2

                                                 
4
 التنائي : التباعد. التدانىي : التقارب. التجايف : االبتعاد 

4
ألن شدة احلرارة من احلزن -، ومع ذلك فما ابتلت جواضلنا )أطرافنا، ثيابنابّنم )ابتعدمت عنا( وبنا )ابتعدنا عنكم( فما جفت مآقينا )مل تنقطع عيوننا عن البكاء( 
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 قينا/جْففْت ما آ/كْم وال/ضلنا  *   شْوقْن إلي ْ /تللْت جوا /نا فمب/بْنتْم وبْن 

 فاعل/مستفعل/فاعلن/*  مستفعلن  فاعل/مستفعل/فاعلن/مستفعلن

ين ا*    يك اد حي ن تُناجي ك م ضمائ رُن ا .3  4يَقضي علينا األس ى ل وال تأسِّ

 سْينا/لوال تأس/نا اأْلسى/ئرنا  *  يقضي علي/اجْيكْم ضم/ن تنا/يكاد حْي 

 فاعل/مستفعل/فاعلن/*مستفعلن  فعلن/مستفعلن/فعلن /متْفعلن

 15ُس وًدا وكان ت بك م بيًض ا ليالين ا*    حال ت لفق دك م أيام ن ا فَ غَ َدتْ  .4

 الين/بيضْن ليا/نت بكم/فغدت  *  سودا وكا/أْييامنا/دكم/حالْت لفقْ 

 فاعل/مستفعلن/فاعلن/*  مستفعلن  فعلن/مستفعلن/فعل/مستفعلن

 11ومورُد اللهو ص اٍف م ن تصافين ا*    إذ جانب العي ش طَْل ٌق م ن تألُّفن ا .5

 فينا/فْن مْن تصا/ذلْوصا/لفنا  *  ومْورد الْ /قْن مْن تألْ /عْيش طْل /إْذ جانب الْ 

 علفا/مستفعلت/فاعلن/متفعلن*    فعلن/علنمستف/فاعلن/مستفعلن

 كن ت م ألرواح ن ا إال رياح ي ن ا*    ليسَق عهدك م عه د الس رور فم ا .6

 حينا/إْلال ريا/واحنا/رفما  *  كنتم ألر/عهد اْلسرو/دكم/ليْسق عْه 

                                                                                                                                           
 الذي فينا كانت تبخر دموعنا قبل أن تصل إىل ثيابنا

4
 من الشقاء أكثر شلا نزل بنا.تناجيكم : زباطبكم سرا )وضلن يعيدون عنكم(. يقض علينا : يقتلنا. األسى : احلزن. التأسي : التصرب والتشبيو باحملبٌن الذين نزل هبم  

15
 حالت : تبدلت 

11
 طلق : بشوش، مبتسم 
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 فاعل/مستفعلن/فاعلن/*  مستفعلن  فعلن/مستفعلن/فعل/متفعلن

 أنًس ا بقربكم ق د ع اد يُبكي ن ا*    ُيضحكن ا إن الزمان ال ذي م ا زال .4

 كينا/قد عاد يْب /بكم/حكنا  *  أنسْن بقرْ /مازال يْض /ن اْللذي/إْنن اْلزما

 فاعل/مستفعلن/فعل/*  مستفعلن  فعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

 ب أن نَ غُ صَّ فق ال الدى ر آمي ن ا*    غيَظ الِعدى من تساقينا اذلوى فدعوا .4

 مينا/ل اْلدْىراا/ص فقا/فْدعوا  *  بأْن نغْص /قينا اذْلوى/مْن تسا/ظ اْلعدىغيْ 

 فاعل/مستفعل/فعلن/متفعلن*    فاعل/مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

 وقد نكون وما ؼلشى تفرقنا  *  فاليوم ضلن وما يرجي تالقينا .4

 قينا/يرجى تال/ن وما/رقنا  *  فاْليْوم ضْل /ؼلشى تفرْ /ن وما/وقْد نكو

 فاعل/مستفعلن/فعلن/*  مستفعلن  فعلن/مستفعلن/فعلن/متفعل

 12رأيً ا ول م نتقل د غ ي َره دي ن ا*     ل م نعتق د بعدك م إال الوف اَء لك م .15

 يناد/لْدغًْنه/نتقْل /وملْ  ءلكم  *  رْأَينْ /إْلالَ ْلوفا/بْعدكم/مْل نْعتقدْ 

 فاعل/مستفعلن/فعلن/*  مستفعلن  فعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

 

 13إن طادل ا غيَّ ر الن أي احملبي ن ا*    ال ربسب وا نَْأيك م ع ن ا يُغيِّ رن ا .11

                                                 
12

 تقلد الدين : عمل دبا فيو كما كان أسال فو يعملون 
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 بينا/نْأي اْلمحْب /غْيًن الْ /يرنا  *  إْن طادلا/يغْي  عْننا/نأيكمْ /الرْبسبوا

 فاعل/مستفعلن/فاعلن/*  مستفعلن  فعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

 منك م وال انصرف ت عنك م أمانين ا*    ب  دالً واهلل م ا طلب ت أى واؤن ا  .12

 نينا/عْنكم أما /صرفت/بدلن  *  مْنكْم ولن/أْىوْاؤنا/طلبت/و اْللو ما

 فاعل/مستفعل/فعلن/فعلن  *  مستفعلن/مستفعلن/فعلن/مستفعل

من كان ِصرَف اذلوى والود *    يا سارَي الربِق غاِد القصَر فاسق بو .13

 14َيسقين ا

 قينا/واْلوْدديْس /ف اذْلوى/ق بو  *  مْن كان صرْ /د اْلقْصرفاْس /بْرق غا/ياساري الْ 

 فاعل/مستفعلن/فاعلن/*  مستفعل  فعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعل

ب ا بل ّغ ربّيت ن ا وي ا .14  من لو على البعد حيًّ ا ك ان ػُلّبين ا*    نسي َم الصِّ

 حْببينا/يا كان ي /بْعد حْي /يتنا  *  مْن لْو على الْ /بْللْغ ربْي /م اْلصبا/ويا نسي 

 فاعيلن/مستفعل/فاعلن/*  مستفعلن  فعلن/مستفعلن/فاعلن/متفعلن

 15جاله الصب ا َغضًّ ا وَنْسرين ا ورًدا*    ن ايا روض ًة طادل ا أْجنَ ْت َلَواِحظَ  .15

                                                                                                                                           
13

ل ، ماغًن النأي احملبينا : سنبقى على حبكم ان طادلا غًن النأي )البعاد( احملبينا : )سنبقى على  حبكم( وان كان من عادة البعاد أن يغًن احملبٌن )غًننا(...ان طا 
 دوما مهما طال بعادكم، فالبعاد ال يغًن احملبٌن.

14
 ري )الالمع يف الليل ( غاد القصر : جيء يف الصباح إىل القصر )قصر اخلليفة والد والدة(. صرف اذلوى : احلب اخلالصالربق السا 

15
 طادلا منحتنا النظر إىل خدودىا الغضة الناضرة اليت تشبو الورض )االضبر( والنسرين )األبياض(  
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 رينا/غْضضاونْس /ه اْلصبا/حظنا  *  وْردا جالْ /أْجنْت لواْ /طادلنْ /يْارْوضتْ 

 فاعل/مستفعلن/نفاعل/*  مستفعلن  فعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

ي ك إج  الالً وَتْك رَِم ة .16  وق درك ادلعتل ى ع ن ذاك يُغنين ا*    لسن ا ُنَسمِّ

 نينا/عْن ذاك يْغ /مْعتلى/رمت  *  وقْدرك الْ /اللْن وتْك /مْيك إْج /لْسنا نسْم 

 فاعل/مستفعلن/فاعلن/متفعلن*    فعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعل

 16والكوث ر الع ذب َزقُّوًم ا وِغسلين ا*    بدلن ا بَسْلِسله اي ا جنّ َة اخلل د أُ  .14

 غْسلينا/زْققْومنوْ /عذب/سلها  *  واْلكْوثر الْ /دْلنْابسْل /خْلد أبْ /يا جْننة الْ 

 فاعيلن/مستفعلن/فعل/مستفعلن*    فعلن/مستفعلن/فاعلن/ستفعلنم

 14والسعد قد َغضَّ من أجف ان واشين ا*    كأنن ا ل م نَبِ ت والوص ل ثالث ن ا .14

 شينا/أْجفان واْ  /غْضضمنْ /لثنا  *  واْلسْعد قدْ /ثاْ  واْلوْصل/مْل نبتْ /كأْنننا

 فاعل/مستفعلن/فاعلن/*  مستفعلن  فعلن/مستفعلن/فاعلن/متفعلن

 14حَّت يك اد لس ان الصب ح يُفشين ا*    ِسرَّاِن ف ي خاط ِر الظَّْلم اء َيكُتُمن ا .14

 شينا/ن اْلصْبح يْف /دلسا/سبنا  *  حْتَّت يكا/ظْلماءيْك /الظْ  خاطر/سْرران يفْ 

 فاعل/مستفعلن/فعلن/*  مستفعلن  فعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

                                                 
16

 السلسل : ادلاء العذب أو البارد. الكوثر : هنر يف اجلنة. الزقوم : طعام أىل النار. الغسلٌن : ادلاء الشديد احلر. 
14

 وشايتو فينا(الواشي : الذي ينقل األخبار الكاذبة. غض من أجفان واشينا : جعل الذي يريد أن يشي بنا متأدلا )يكره أن يرانا متآلفٌن ال تنفع  
14

 عيون الواشٌن، وحينما يطلع الصبح ىو الذي غلعل الناس يعلمون ما بيننا )وضلن على ما ضلن عليو ال نتغًن(   إذا جاء الليل أخقانا عن 
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 14الدنيا اللقاء. ففي  *  مواقف احلشر نلقاكم ويكفينا إن كان قد عز يف .25

 فينا/قاكم ويْك /حْشرنلْ /ء ففي  *  مواقف الْ /دْنيا اْللقا/عْززيْف الْ /إن كان قد

 فاعل/مستفعل/فاعلن/متفعلن*    فعلن/مستفعل/فاعلن/مستفعلن

 25مكتوب ة وأخذن ا الصب ر تَ ْلِقي ن ا*    رًاإذا قرأنا األسى يوَم النَّ وى ُس وَ  .21

 قينا/تْل  نااْلصرْب /وأخذْ /سورْن  *  مْكتْوبتْ /يْوم اْلنوى/نا اأْلسى/إذا قرأْ 

 فاعلن/تفعلمس/فعلن/فعلن  *  مستفعلن/مستفعلن/فاعلن/متفعلن

 21فاحلُرُّ َم ْن دان إنصافً ا كم ا ِدينَ ا*    ُدوِمي على العهد، ما ُدْمنا، زُلَاِفظ ةً  .22

 دينا/صافْنا كما/دان إنْ /ْرر منْ فظت  *  فاحلْ /زلا دْمنا/عْهد ما/دومي على اْل 

 فاعل/مستفعلن/فاعلن/فعلن  *  مستفعلن/مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

 22َصَباب ٌة من ِك طُلِْفي ه ا فَ ُتخفي ن ا*    علي ِك ِمن ي س الُم اهلِل م ا بَِقيَ تْ  .23

 فيها فتخ/فينا/منك طل /بقيت  *  صبابت/م اْللو ما/يْن سال/عليك مْن 

 فاعل/مستفعلن/فاعلن/متفعلن*      فعلن/مستفعلن/فاعلن/متفعلن

24لتصريعالشطر األول، تاركا ا23بدأ الشاعر القصيدة بتفعيالت تامة يف حشو
 الذي 

                                                 
14

 يف مواقف احلشر : يوم القيمة 
25

 إذا قرأنا األسى )احلزن( يوم النوى )الفراق( سورا مكتوبة : )؟( وأخسذنا الصرب تلقينا: )؟( 
21

 على حيب كما بقيت أنا على حيب لك(-بفتح القاف -من دان )حكم. قضى( كما دينا : من عامل الناس كما يعاملونو ) أبقي 
22

 مضرورا : ضليال(صبابة : بقية )من احلب( طلفيها )أكتمها عن الناس(  فتخفينا )فتضريب، ذبعلين  
23

 الحشو: ما عدا العروض والضرب من التفعيالت يسمى حشًوا 
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26يف تفعلة العروض 25اعتاده الشعراء، مكتفيا بالقبض
24والضرب  

لتكون على وزن "مفاعلن"  

ض وأضرب على علة القبض، فجاءت كلها على وزن ثبت الشاعر التفعيالت أعاري

"مفاعلن"، ومل يشذ عن ذلك من أول صدر يف قصيدتو إىل آخر عجز. وعموما؛ فإن حشو 

البحر ىو : مستفعل فاعل متفعل : فأما "فاعلن" فيجوز قبضها لتصبح "فاعل"،  ىذا

أحيان قليلة جدا  والقبض يف احلشو يعترب زحافا. أما مفاعيلن فتأيت تامة دائما، إأل يف

 فتقبض، وذلك نادر ومل يقع إال يف الشعر القدمي؛

وىكذا؛ فقد أكثر الشاعر التنقل يف التفعيلة "مستفلن" يف حشو األبيات بٌن سبامها 

من  ( 24)وقبضها بال حرج، حَّت بلغ عدد مراةت قبضها، أي أن تكون على وزن فاعل

 (.9) أصل أكثر ألنو من قصيدة كاملة.و تفعيلة متفعل

لتعرب عن الشوق ر إمام البصًن وىذا البحر أحسن م حبر بسيط كما يف شعااستخد

 .إىل احملبوبة

 

 

                                                                                                                                           
24

لى وزنه التصريع: أن يأتي وزُن العروض في البيت األول فقط موافًقا لوزن الضرب في البيت األول، ثم ينفرد العروض في بقية القصيدة بمخالفته إ 
ُلْن" أو مقبوًضا "َمَفْاِعُلْن" أو محذو  ُعْوُلنْ " فًاالخاص المقبوض. ومن المعلوم أن الضرب في بحر الطويل قد يأتي تاًما "َمَفْاِعيـْ  "َمَفْاِعْي= فـَ

25
 القبض: هو حذف الخامس الساكن من التفعيلة 

26
 العروض: هو آخر تفعيلة في صدر البيت 

27
 الضرب: هو آخر تفعيلة في عجز البيت 


