


  مقطوعات 

المدائح النة بوي 

على الضةروب العروضي 

 افعيالش ا (ألبي البقاء األحمديهـ٩١٨كان حي ( 

  همقتطفة من كتاب

»نزهة النواظر وطراز الدفاتر في التل إلى معرفة وص

وائرما حوته الد«   

م لهااقتطفها وقد  

حسام الددين مصطفى محم 



 ١

ا ا ا   

  المقدمة 

  احلمد هللا رب   العاملني ، والص  الة والس      ـ  الم على أشرف املرسلني ، سـي ٍددنا حمم 

ابعني هلم بإحساٍنوعلى آله وصحبه والتين  إىل يوم الد.  

  وبعد ؛

هـو   »وائرل إىل معرفة ما حوته الد     وصفاتر يف الت  واظر وطراز الد  نزهة الن «فكتاب  

مؤلَّ أهم    فات أيب البقاء األمحدي ) ـ ٩١٨ا  كان حي  للمكتبة  هفمؤلِّم فيه   قدة ،    العروضي ) ه

ة واحدةً العربي    ا    بلغة ،    من أطول املنظومات العروضيا) ٥٢٢( عدد أبياكما    بيت ،   يعـد

فهوم العـروض   ال يقف مب   الكتاب   ما أنَّ ك ،   اع واختياراته إحياًء ملنهج ابن القطَّ   الكتاب  

قطيع ، بـل    حافات واملصطلحات والقدرة على الت    فاعيل والعلل والز  تالعند حدود حفظ    

     األفيه   أنشأة ؛ ف  يذهب به إىل تنمية القدرة اإلبداعيمقطوعـةً   حبرٍ  كلِّ ضروب على   محدي 

   .ĭ يبح الني يف مدمن مخسة أبياٍت

 بقـسم البحـوث     ا ودراسةً  حتقيقً ساليت للماجستري ا لر  موضوع كان الكتاب وقد  

والد راسات التراثي   ة مبعهد البحوث والد ة ، وقـد آثـرت اقتطـاف هـذه          راسات العربي

 املقطوعات الشة يف مدحيه    عريĭ    ًمنه قبل تقدميه كامل  ـ رأيت  ا  ملاء والباحثني   ا للقر ذه هل

ـ    – هاإن:  نقول    ميكن أن  ٍة وإبداعي ٍة أدبي املقطوعات من قيمةٍ   ة   خبالف منظوماته العلمي- 

 يف ثنايـا     متنـاثرةٍ   قليلةٍ  مع بعض أبياتٍ    الوحيد أليب البقاء األمحدي    عريراث الش ل الت متثِّ

  .ترمجته 

  : بني يدي هذه املقطوعات ثالثة فصول أقدمأن  رأيت قدو

ل األو :عريف بأيب البقاء األمحديالت  

  ي امللكة الشعرية لألمحديمظاهر جتلِّ: اين الثَّ

   يف مقطوعاتهاألمحدية منهجي :الث الثَّ

 كتبــه     

حسام الدد ين مصطفى حمم  

                                                                                ٢٢/٨/٢٠١٥  

 



 ٢

  )١(أبي البقاء األحمديعريف بالت: الفصل األول 

  : نسبه ه ، وامس

 هو الش    ٢(ينيخ اإلمام ، كمال الد(     أبو البقاء ، حمم ،    ـ    د بن علـي  ،  ٍف بـن خل

األمحديالش افعيالت ِسري القاهري.    

   .)٣(»ويعرف بكُنيته«خاوي ، قال الس) أبو البقاء األمحدي(شهرته 

  :نشأته ومولده 

  . )٤(ااة باجليزة حالياجليزية املسم أو ِترساة سر بِت) هـ٨٤١(ولد سنة 

عـت   ، وتنو  اكـثري بالعلم   واشتغل،   )٦(»ةاحلاجبي«و )٥(»البهجة«و القرآن حفظ

   علماء عصره ، فقرأ عليهم يف فنونٍ       ن لقيه من  معارفه ، وأخذ عم  ا  وبرع  ،  عة   متنويف كثري

الشم العلومظْعر ون .  

ب يف سوق احلاجب يف سوق       وتكسجبوار  ،  ساء  النجمد يخالش بن إمساعيل ينالد 

  . )٧(عيديالص ى بن معلَّحسن بن  ِّعلي

                                                

 ديـوان «،  ) ٤٥١ ، رقـم     ١٨١ ،   ٨/١٨٠( خاويللـس » الضوء اللَّامع « : ةرمجتال مصادر )١(

 إىل  سلَّم الوصول «،  ) ١٥/٣٧٩() ترس(مادة   بيديللز» تاج العروس «،  ) ١/٢٨ (لغزيل» اإلسالم

 ،  ١/٥٤١(ي خليفـة    حلـاج » كـشف الظُّنـون   «،  ) ٣/١٩٥(ي خليفة   حلاج» طبقات الفحول 

 للبغدادي» إيضاح املكنون «،  ) ٢/٦٦ (للبغدادي» هدية العارفني «،  ) ١٣٤١،  ١٢٧٨،  ٢/١١٤٢

  ) .٣/٥١٠(الة لكح» معجم املؤلِّفني«، ) ٦/٢٨٩( ركليللز» األعالم«، ) ٥٤٦، ١/١٢١(

  ).٣/١٩٥(» سلَّم الوصول«يف ي خليفة حاج انفرد بذكر هذا اللَّقب )٢(

  ) .٨/١٨٠(» الضوء اللَّامع« )٣(

   .)١٥/٣٧٩ ()ترس(مادة » تاج العروس« ، )٨/١٨٠(» الضوء اللَّامع« )٤(

ـ ٧٤٩ت   (الوردي بنال »البهجة الوردية « وهي   )٥(  نظم يف مخسة آالف بيٍت لكتاب     وهو  ،  )  ه

  . ) هـ٦٦٥ ت (القزويين الكرمي عبد بن الغفار عبد ينالد نجم يف الفروع ل»احلاوي«

   .)هـ٦٤٦ت ( احلاجب بنيف النحو ال »الكافية« وهي )٦(

  . )٤/٢٨٣(» ديوان اإلسالم«، ) ٢/٢٠٣(» الضوء اللَّامع«:  ينظر ترمجته يف )٧(

 



 ٣

ال تـذكر لـه املـصادر مـن         ، و بالقاهرة  رحال مقيما    قليل الت  ه كان اهر أن والظَّ

حالت غريالره  أنحج وأن ،ا ه نزل املدينة النبوية جماور .  

   :شيوخه

  ، ويف إشارةٍ   )١(خاويا يف ترمجة معاصره وشيخه الس     شيوخه إلَّ  ل  ذكرٍ مل أقف على  

  :فمن شيوخه  . )٢( عند الزبيديسريعٍة

- العز  عبد الس  عبد : الم البغدادي ـ  بن املنعم عبد بن أمحد بن المالس دحمم  ،

  .)٤(ة وغريهاعربي الأخذ عنه األمحدي  .)٣()هـ ٨٥٩ت ( القاهري مثَّ البغدادي ويلَيالقَ

 ياحمللِّ  ، إبراهيم بن دحمم بن أمحد بن دحمم،  ين  جالل الد   :لِّياحمل ينالد جالل -

الشافعي٥()هـ ٨٦٤ت (  القاهري( .   

- وِتيِجيعبد،   زين الدين     :الب بن عنرب بن محنالر يعقـوب  بن أمحد بن علي ،  

الباملص العثماينُّ وتيجيري الش٦()هـ ٨٦٤ت ( افعي(.   أخذ عنهالفرائض األمحدي)٧( .  

- ة   الشابسبن حسن،   ينالد بدر :ريف الن بن يوبأ بن دحمم حـسني  بن دحمم 

 أخذ عنه األمحـدي     .)١()هـ ٨٦٦ت  (  القاهري افعيالش  سييناحلُ سيناحلَ،   دريسإ بن

   .)٢(اوغريمه »األربعني«و »العمدة«

                                                

  . )٨/١٨٠(» الضوء اللَّامع« )١(

  ) .١٥/٣٧٩ ()ترس(مادة » تاج العروس« )٢(

)٣( ترمجته يف نظر  ي  :» ايفاملنهل الص «)٧/٢٦٠(،»  وء اللَّامعالض «)نظم العقيـان   «،)١٩٨ /٤ «

   .)٣/٣٥٥(» األعالم«، )٩/٤٣٠(» هبشذرات الذَّ « ،)١٢٨ص (

  . )٨/١٨١(» الضوء اللَّامع« )٤(

)٥( وء اللَّامع «: نظر ترمجته يف     يالض «)شـذرات «،  ) ١/٤٤٣(» احملاضـرة  حـسن «،   )٧/٣٩ 

  ) .٥/٣٣٣ (»األعالم«، ) ٢/١١٥ (»البدر الطَّالع« ،)٩/٤٤٧( »هبالذَّ

)٦( وء اللَّامع«:  ترمجته يفنظر يالض «)١٢٤ص (» نظم العقيان«، ) ١١٥ /٤(.   

  . )٨/١٨١(» الضوء اللَّامع« )٧(

 



 ٤

ـ  بن دحمم بن حيىي،   الدين شرف  ، القضاة قاضي  :يناواملَ - دحمم ،  احلـدادي 

   .)٤( الفقهأخذ عنه األمحدي  .)٣()هـ ٨٧١ت ( يافعالش القاهري ناوياملَ

- التقي بن بكر بوأ : احلصين شاذي بن دحمم   ،افعيت ( ةالقـاهر  نزيـل   ،الش

   .)٦(ة وغريهاالعربي األمحديأخذ عنه   .)٥() هـ٨٨١

-  ين اجلَ نور الدوجري:  بن املنعم عبد بن دحمم اجلَ،   ٍدحمموجمثَّ ري  القـاهري 

افعالش٧()هـ ٨٨٩ت ( ي(.  العروضأخذ عنه األمحدي )٨(.   

 افعيالش ديزالي نغريالس،   علي بن احلسني بن اهللا حبيب  :يحبيب اهللا اليزد   -

   .)١٠(وغريها الفلسفة يف ِبه امغتبطً مالزمته من  األمحديأكثر  .)٩() هـ٨٩٧ت (

- السمشس  :خاوي ينالد   ،عبد بن دحمم ـ  بن محنالر بكـرٍ  أيب بـن  دحمم ،  

خاِوالسي القاهري  الشبيد   .)١()هـ ٩٠٢ت  ( افعيقال الزا علـى  ومسـع « ي يلـدمي 

»يوالسخاو
)٢( . وصرح الستك قدو«ا  بلقائه قائلًخاوييب اجتماعه رر«

)٣( .  

                                                                                                                                       

)١( وء اللَّامع«:  ترمجته يفنظر يالض «)١٠٤ص (» نظم العقيان« ، )٣/١٢١(.   

  .)٨/١٨١(» الضوء اللَّامع« )٢(

)٣( وء اللَّامع «:  نظر ترمجته يف  يالض «)شـذرات «  ،  )١/٤٤٥(» احملاضرة حسن«،   ) ٢٥٤ /١٠ 

  . )٩/٤٦٣( »الذَّهب

  .)٨/١٨١(» الضوء اللَّامع« )٤(

)٥( وء اللَّامع« :  يفنظر ترمجته يالض « )١١/٧٦. (  

  .)٨/١٨١(» الضوء اللَّامع« )٦(

)٧( وء اللَّامع «:  نظر ترمجته يف  يالض «)األعـالم «،  ) ٩/٥٢٢ (»شذرات الـذَّهب  « ،   )٨/١٢٣« 

)٦/٢٥١(.  

  .)٨/١٨١(» الضوء اللَّامع« )٨(

)٩( وء اللَّامع« :  نظر ترمجته يفيالض«) ٣/٨٨. (  

)١٠( »وء اللَّامعالض «)٨/١٨١(.  

 



 ٥

- الديفخر  :مي د بن عثمان،   ينالدناصٍر بن عثمان بن حمم ، الديمي القاهري 

»رينخآ يف مييالد على وقرأ« خاوي الس قال  .)٤()هـ ٩٠٨ت  ( يالشافع ياألزهر
)٥( . 

  . أيضا بيديعن الزمساعه منه وسبق نقل 

-  ين احلِ علم الدقال : )٦(صين الس يف عنـه  خـذ أ شـخصٍ  على وأثىن« خاوي 

التقال فصوعلم  :له ي اِحل ينالدصين«
)٧(.  

   :مؤلَّفاته 

-» األشع   ة البارقة باألنوار الش   ارقة يف أحوال الن اطقةفس الن«:     وهـو شـرح 

 يخ منصورٍ لتخميس الش املصري  ة ابن سينا   لعيني  .  كـشف  «ي خليفـة يف     ذكره له حاج

   .)٨()٢/١٣٤١ (»الظُّنون

-»     حيحالبارع الفصيح شرح اجلامع الص«:   صـحيح  « لـكتاب   وهو شرح

ـ  ٩٢٣ت   (ذكره له القسطالينُّ  .  »البخاري ، ) ١/٤٣ (»اريإرشـاد الـس   «يف  )  هـ

١/٥٤١ (»كـشف الظُّنـون   «و) ٣/١٩٥ (»سـلَّم الوصـول   «ي خليفة يف    وحاج ( ،

                                                                                                                                       

)١( وء اللَّامع «:  نظر ترمجته يف  يالض «)الكواكب«،  ) ١/٧٦( »هبالذَّ شذرات«،  ) ٨/٢ ائرةالس «

  ) .٦/١٩٤ (»األعالم«، ) ٢/١٨٤ (»العالبدر الطَّ « ،)١/٥٣(

  ) .١٥/٣٧٩ ()ترس(مادة » تاج العروس« )٢(

  .)٨/١٨١(» الضوء اللَّامع« )٣(

 »ائرةالس الكواكب«،  ) ١/٤٦(» افرالس ورالن«،   )٥/١٤٠( »الضوء اللَّامع «: مجته يف    ينظر تر  )٤(

  ) .٤/٢١٤(» األعالم«، ) ١/٢٦٠(

  .)٨/١٨١(» الضوء اللَّامع« )٥(

  . مل أقف على ترمجته )٦(

  .)٨/١٨١(» الضوء اللَّامع« )٧(

بـرقم  : انيـة   ، والثَّ )   عـام  ٥٤٣٣(بـرقم   : األوىل  ة ،   اهريتان يف املكتبة الظَّ   يله نسختان خطِّ   )٨(

  .هما مصورتان مبركز مجعة املاجد ، ومن)  عام ١٠٣٤٢(

 



 ٦

، ) ٦/٢٨٩ (»األعـالم « يف   ركلـي ، والز ) ٢/٢٢٤ (»هدية العـارفني  « يف   البغداديو

١()١١/٧ (»معجم املؤلِّفني«الة يف وكح(.   

قواعد « لكتاب    وهو نظم  ) :ةألفي« )جة القواعد ومسلك احملتاج للفوائد     «-

 يف  والغـزي ) ٨/١٨١ (»الضوء اللَّامع « يف   خاوي ذكره له الس   . البن هشام    »إلعرابا

 ، والبغدادي ) ١/٨١ (»كشف الظُّنون «ي خليفة يف    ، وحاج ) ٢/٢٧ (»ديوان اإلسالم «

الـة يف   ، وكح ) ٦/٢٨٩ (»األعـالم «ركلي يف   ، والز ) ٢/٢٢٤ (»هدية العارفني «يف  

   .)٢()١١/٨ (»معجم املؤلِّفني«

 نسبه لنفـسه يف    : )نظم( »حتصيل الغرض يف حصر أقسام اجلوهر والعرض       «-

   . )٣(اونقل منه أبيات» األشعة البارقة«

دنا سول األعظم سـي    األكرم والر  يب شريفة يف زيارة الن    ةٌ لطيفة وكيفي  حتفةٌ «-

ٍدحمم ĭ« :   ٍَّدطُبع يف جمل حتريض األغبياء على االسـتغاثة     «:  كتابني آخرين ، مها       ضم

ى عليها  ة صلَّ بوية يف احلضرة الن    مرضي ة وعبارات فائقةٌ   سني كلمات« و »باألنبياء واألولياء 

ربطُبع يف »ة الربي ٤(م١٩٢٩ ،القاهرة ، ة املطبعة املصري( .   

                                                

ة بـرقم    بدار الكتب املصري    قطعةٌ ، وله ) ٢٦٩( يف مكتبة فيض اهللا أفندي برقم        خطِّية له نسخةٌ  )١(

ـ  تمعجم ال «، و ) ١/٢٤١(» راث العريب تاريخ الت «كما يف   )  جماميع ٥٢١( اريخ الت  راث اإلسـالمي «

 بـن   زٍء من مسند بِقي   حتتوي على ج  وهذه القطعة    . »الباري الفصيح «، وامسه فيهما    ) ٧٨٦٨رقم  (

ـ      حقَّقه وطبعه  ،   حابة وذكر عدد مسانيدهم   ات الص مروي يف   مخلٍَد  دار األستاذ إحـسان عبـاس ، ب

 مـن  واحٍد لكلِّ وما ، احلديث رواة حابةالص أمساء يف رسالةٌ«م ، بعنوان    ١٩٠٠ ،   مصر ، املعارف

 ، ورجح أن يكـون األمحـدي      » حزم البن أخرى رسائل ومخس ريةالس جوامع«يف كتاب   » العدد

   . عن ابن حزمد بقيمن مسناقتبس هذا اجلزء 

 جـد ، بـرقم     مبركز مجعة املا    ، وعنها مصورةٌ   )٤٩٦٢(رقم  ة ب اهرية باملكتبة الظَّ  ي خطِّ له نسخةٌ  )٢(

)١٢٢٦. (  

  ) .١٥ق (» األشعة البارقة« )٣(

» ĭ إىل قرب رسـول اهللا       زيارة أيب البقاء األمحدي   «ة بعنوان   ة باملكتبة األزهري  ي خطِّ وله نسخةٌ  )٤(

  ) .٣٤٧٧٢( برقم ضمن جمموٍع

 



 ٧

- »وهو فصلٌ :»حافتعاريف الز صغري ١( يقع يف ورقتني خمتصر( .   

تـاريخ  « ذكره له بروكلمان يف      :)٢(»ةامزة اخلزرجي ة على الر  جلواهر البهي ا «-

 ٥/٣٦٣( »األدب العريب(  إيضاح املكنون « يف    ، والبغدادي«) ٣/٥٤٦ ( الـة يف   ، وكح

   .)٣()١١/٨ (»معجم املؤلِّفني«

- »الز  األمحـد ذكره    :»افية يف إبراز مكنونات فوائد القافية     بد الكافية الشي 

 ، وذكره له بروكلمان يف      »ةاجلواهر البهي « و »واظرنزهة الن «لنفسه وأحال عليه يف كتابيه      

   .)٢/٢٢( »تاريخ األدب العريب«ملحق 

  .خالد اليويب ، بدار الكتب العلمية  طُبع بتحقيق

، ) ٨/١٨١(» الـضوء اللَّـامع   « يف   خاويالسذكره له    :)٤(»شرح احلاوي « -

٢/٢٧(» ديوان اإلسالم« يف والغزي( .  

سـلَّم  «ي خليفـة يف     ذكره له حاج  : )٥(»نظم الفقه األكرب  يف  عقد اجلوهر   « -

  ) .٢/١٢٨٧ (»كشف الظُّنون« ، و)٣/١٩٥ (»الوصول

   )٦(»املطلب املنيع يف أنواع البديع «-

                                                

ـ البن ال » ايف يف القوايف  الش«و» البارع«ا   فيه كتاب   وقفت عليه يف نسخٍة موعٍ     )١( اع ، وهـي   قطَّ

العروض والقـوايف ،  ) ١٩(ة برقم  مبعهد املخطوطات العربيرةٌ، وعنها مصو) ال له يل( مبكتبة  حمفوظةٌ

ة«نظر ي١/٤١٥ (»فهرس معهد املخطوطات العربي(.   

ـ  يب أل »ةاخلزرجي القصيدة«وتعرف أيضا بـ    » والقافية العروض علم يف افيةالش امزةلرا« )٢( ٍدحمم 

  . )هـ ٦٢٦ت  ( األندلسياخلزرجي ٍدحمم بن اهللا عبد

 فيصل امللك مبركز   رةٌ، وعنها مصو  ) ٤٤٤٧(ة يف باريس ، برقم      ة باملكتبة الوطني  ي خطِّ  له نسخةٌ  )٣(

  ) .٢٨١٤٧( ، برقم ةسالمياإل راساتوالد للبحوث

 مـن  وهـو  ،   )هـ٦٦٥ت  ( القزويين رميالك عبد بن الغفار عبد ينالد نجمل »غريالص احلاوي «)٤(

  . ة املعتربةافعيالش كتب

  .يف علم الكالم )  هـ١٥٠ت ( حنيفة أيب لإلمام »األكرب الفقه« )٥(

ظم ورقة ، مجع فيه بني الـن      ) ١٧٨(يف  )  بالغة تيمور  ٣١٢(ة برقم    بدار الكتب املصري   له نسخةٌ  )٦(

ثر والن.  

 



 ٨

-»      ١(»يبايناملعتقد اإلمياين على عقيدة اإلمام الش(:    يف  ي خليفـة   ذكره له حاج 

 ركلي، والز ) ٢/٢٢٤ (»هدية العارفني « يف   ، والبغدادي ) ٢/١١٤٢( »كشف الظُّنون «

   .)٢()١١/٨ (»معجم املؤلِّفني«الة يف ، وكح) ٦/٢٨٩ (»األعالم«يف 

-»  نزهة الن  واظر وطراز الد  فاتر يف التوص     وهو : » وائرل إىل معرفة ما حوته الد

 ة ، وهو موضوع رساليت للماجـستري دراسـةً        عرياملقطوعات الش ذي اقتطفت منه هذه     الَّ

ة ، بإشراف   راسات العربي ة مبعهد البحوث والد   راثيراسات الت ا بقسم البحوث والد   وحتقيقً

  .طيف د محاسة عبد اللَّد حمم.أ

» الـضوء اللَّـامع   « يف   خاويالـس له  ذكره   ) :ةألفي ()٣(»نظم إيساغوجي « -

)٨/١٨١(إيضاح املكنون« يف ، والبغدادي«) ٣/١٢١. (  

   :وفاته

ديـوان  « يف   ا عند الغـزي   إلَّرمجة   يف مصادر الت    ذكر تاريخ وفاة األمحدي    مل يأت 

  ! ) هـ ٩٠٠( سنة ها أن، فذكر) ١/٢٨( »اإلسالم

 »معجـم املـؤلِّفني   «الة يف   كحتبعه  و،   )٦/٢٨٩(» األعالم« يف ركليا الز أمو

ـ ٩٠٩(سنة  » البارع الفصيح «تصنيف كتابه    األمحدي تاريخ بدأ    ا فاعتمد )٣/٥١٠( )  ه

  . اريخ وفاته بعد هذا التوجعال

 سـنة   الث والعشرين من رمـضان     أقرب من هذا ، وهو الثَّ      وميكننا تقدمي تاريخٍ  

ـ ٩١٨( تكون ف ؛ )٤(»عقد اجلوهر نظم نثر الفقه األكرب     «كتابه  ، وفيه نظم األمحدي     )  ه

  .  واسعةًا ، رمحه اهللا رمحةً عام)٧٧(اريخ ، وقد جتاوز عمره بعد هذا التوفاته 

                                                

ت ( يباينِّالـش  احلـسن  بـن  دحمملإلمام    ألفيةٌ»العقائد الشيبانية« أو »عقيدة اإلمام الشيباينِّ« )١(

  ) .هـ١٨٩

  ) .٢٣٥( برقم ة جلامعة البصرة ضمن جمموٍعة باملكتبة املركزيي خطِّله نسخةٌ )٢(

ـ  ٧٠٠ت  ( األري عمر بن لمفض ينالد ثريأل »املختصر«أو  » إيساغوجي« )٣( ، يف علـم    )  هـ

  .املنطق 

  .) ٢/١٢٨٧ (»كشف الظُّنون« )٤(

 



 ٩

   لألحمديةعري الشي الملكةمظاهر تجلِّ: الفصل الثَّاني 

  

،  قـايفِّ والثَّ ع املعريفِّ نوما يشهد له بالت   ابقة   الس فات األمحدي  يف استعراض مؤلَّ   إنَّ

عر علمـا    بالش ةً خاص عنايةًا  ظهر أيض إلملام بالعديد من العلوم ، كما ي       وا الع ، وسعة االطِّ 

ا .ا  وفنمبؤلَّفاته  : علم  عة يف العروض والقافية      املتنو. نظم بقدرته العالية وبراعته يف       :ا وفن 

  .العلوم والفنون 

أيب ة   يف بناء شخـصي     املالمح ة من أهم  عري الش لكةاملوة  القدرة اإلبداعي هذه   عدتو

ميكننا أن حنصر ما وصلنا منها يف أكثر من مظهر ،  ت هذه امللكة  ، وقد جتلَّ   األمحديالبقاء  

  :  يف مخسة مظاهر

  نظم العلوم -١

 القصائد املفردة   -٢

 ةعريالشاملقطوعات  -٣

٤- األلغاز الشة عري 

  األزجال  -٥

املطلب « ، و  »جة القواعد «و،  » واظرنزهة الن «: فاته  في مؤلَّ ف:  نظم العلوم أما  

  .  عليه شاهد من منظوماتهاغريه، و »نظم الفقه األكربيف عقد اجلوهر «، و »املنيع

 العديد من القصائد يف أغراض       لألمحدي  عندي أنَّ   فال شك  :وأما القصائد املفردة    

د ذلك ما يؤكِّسنعرضه عة ، وفيما متنو.  

 يف رثاء     قصيدةٌ فلألمحدي   ين  احلافظ جالل الدالسعبد القـادر    منها ذكر   يوطي

يف كتابه اذيلِّالش »١(»ينجة العابدين بترمجة احلافظ جالل الد( :   

  ]اخلفيف[

شفَرت قْ بـ  ةٌع ـ  ن ِم ـ  ِضرأَ الْ ض مت  
 

 ــبحــٍملْــ ِعرس ــما سالْاَءم ــمياِلع  
 

ساد م ـ  ن س ـ  اد ـ  لَّ كُ ـ  ٍمو قَ ت ساماو  
  

 اِللَــج وٍةبــي هع مــاٍلمــكَِب 
  

                                                

  ) .٨٠ص (»  وجهوده يف علوم القرآنيوطيمام الساإل« )١(

 



 ١٠

ــ ــانَكَ ــخلْ ِلِنيريالن كَ ــفْ نِقلْ اع  
  

ــ كَوأَ  ــ ِلاٍءمـ ــالز كٍَئاِمظَـ   اِللَـ
  

  :إىل أن قال 

  يجــرا ي مــه لَــققِّــي حِهــلَِإا يــ
  

ــ ــي ِما سيعــد ــاِءع ال ي ا مــت ياِلع   
  

ــ ــيِعِفشِب ــ وىرو الْ لِّصــلَ ع ِهي  
  

وــع ــصىلَ ــِعم جِبح ال   )١(اآلِل ومِه
  

  

  : ، ومطلعها)٢(كتبها للقسطالينِّ» ز األماينِحر«وهي يف مدح انية والقصيدة الثَّ

] ريعالس[  

ــا   ــا ِللْعلَ ــد علَ ــٍر قَ بِبح ــِرم   أَكْ
  

ــا  ــيِهم علَ ــم علَ ــوى الِْعلْ ــا ح لَم  
  

ــِذي   ــشاِطِبي الَّ ــام ال الِْإم ــو ه  
  

  دى ِنظَامــا معِجــزا ِللْملَــا  أَبــ
  

  هــص خ ــد ــضاِهيِه وقَ ذَا ي ــن م  
  

  باِريـــِه ِمـــن ِإحـــساِنِه ِبالْولَـــا
  

   تــِدع ــودةً أُب ــا خ نلَيــا ع   جلَ
  

  ِفي حسِنها يـا حـسن مـا قَـد جلَـا           
  

ــهِ  ــيس ِب ــد نِف ــِدها ِعقْ ــي ِجي   ِف
  

  جــــواِهر منظُومــــةٌ ِللْحلَــــا
  

  ِفي ِسـلِْك نـوٍر ِسـره قَـد سـرى          
  

ــا    ــا خلَ كَانم ــه ى ِمنــر ــا ت فَم  
  

ـــاِمعثِْنـــي ِبـــِه ســـا يِطقُهنم  
  

ــا  ــد حلَـ ــرره قَـ ــا كَـ   وكُلَّمـ
  

 ــت ــاِمخةٌ أُحِكمـ ــا شـ   أَبياتهـ
  

  تحِكي قُـصور الْفُـرِس يـا مـن تلَـا          
  

  امـــن رام أَنْ يحِكـــي نظَّامهـــ
  

ــا    ــلُّ لَ ــا الْكُ هاتيأَب ــه ــت لَ   قَالَ
  

  

                                                

 ، وهو مكسور ،     )٨٠ص  (»  وجهوده يف علوم القرآن     السيوطي ماماإل« الشطر الثَّاين هكذا يف      )١(

   .)وبآِل(ولعلَّ صوابه 

 »جملَّـة البحـوث اإلسـالمية     «  بــ    منـشور » يباطالش القاسم أيب ترمجة يف اليبالطَّ بغية «)٢(

  .ب /٢٧:  لوحة خمطوطٌ» فتح املواهيب«ا عن نقلً، ) ٣٥/٢٥٧(

 



 ١١

 كتابـه  واهد من    يف كتاب الش   ره األمحدي  ففيما سطَّ  : ةاملقطوعات الشعري وأما  

» ٥٨(يت بلغ عددها    الَّهي تلك املقطوعات املقتطفة يف هذا العمل ، و        ، و » واظرنزهة الن (

   .ĭطفى  املص تنبض معانيه حبب جيد ؛ منوذجمقطوعةً

 هنأ )١(احلصين خهشي نع حكىو« خاوييقول الس ف :ها  حلُّو ةعرياأللغاز الش  أما

   : وهو ، نعناع يف له هإن قال لغٍز نع واباجل منه التمس

   ]الوافر[

ــيع يوِذ نــا ِني اكْ متــح ــكُِب الَ ٍلح  
  

يؤمــه ــِب امـ ــالْ يهشـ   ِنيباِجحـ
  

ــيادن اِإذَ ــو هتـ ــِرطَ ىافَـ   احيـ
  

ــِل ام ــع انــ اه ــقَ نِم ــديِن ِعطْ الْي  
  

ــاح أَب ــس ونَِلالْمــالْقَ م ــِه عطْ   ِفي
  

ــ ــ اِقرسكَـ ــلُالْ أَِو اِرضالنـ   ِنيجـ
  

  : فقال

ـ ِحالْ ذَا يـا  اأَلَ ـ  اج مـ  ن   تعـالَى  دقَ
  

ــع ــ ىلَ ــو اِنرقْأَالْ ــرفَالْ قفَ   ِنيدقَ
  

ــِبِع ــٍد ٍملْ ــ زاِئ ــو ِرحبالْكَ مني  
  

ــا ــن ِبلَ ــ ٍصقْ ــ مولَ وصيــِب ف مِني  
  

ــ ــِم ذْفَخ ين ابــو ــلُالْ ج ــي ِزغ ِإن  
  

ــ ــ تحدقَ ــِه رالِْفكْ ــ ِفي   ِنيتحدقَ
  

  اجوابــ يِلــ يِركْــِف دنــِز ىروأَفَــ
  

ــأَ حب ــي ــا ِإلَ ــي ِمم ــديِن ِف الْي  
  

ـ خ عِبفَ مسـا  اهـ  ي سيِلؤ ـ و صحف  
  

ــمِب ــبالْ ياِض ــ ِعي ــالْ هبِش اِجحب٢(»ِني(  
  

  

 ال )٣(اوياجلـد  بكجان يف هقال ازجلً وأنشدين« خاوي فيقول الس   :األزجالوأما  

   .)٤(»به سبأ

                                                

   .األمحدي يف شيوخ ، سبقت اإلشارة إليه يالشافع احلصين قيالت وهو )١(

  ) .٨/١٨١( »الضوء اللَّامع« )٢(

)٣( وء اللَّامع«: نظر ترمجته يف يالض «)٣/٦٥. (  

  ) .٨/١٨١( »الضوء اللَّامع« )٤(

 



 ١٢

 وهذا التلكةع ملظاهر امل نوالش ةعرية ما عرضـناه لـبعض    على قلَّ-  عند األمحدي

  ، ودراستها دراسةً   عرييد من البحث عن قصائده وتراثه الش       يفتح الباب للمز   -مظاهرها  

ةًأدبيمكِّ تا ننا من قراءة األمحديشاعر .  

  

 



 ١٣

  منهجية األحمدي في مقطوعاته: الث  الفصل الثَّ

  

نص األمحدي   ة كتابه م يف مقد » على إنشائه مخسة أبيـات علـى        »واظرنزهة الن

 رب وتقطيعه لض ل العروضياهد  شلبعد عرضه ل   ĭخري األنام    يف مديح     ضربٍ منوال كلِّ 

 بها ، ف  هكتاب من حسنات     واحدةً  يعد  حبرٍ  كلِّ ضروب على   املقطوعات مثل هذه وتقدمي  ،  

  مط املألوف يف دراسة العروض مـن عـرضٍ        خرج عن الن  للحـدود والقواعـد     ٍد جمـر 

 تتناقلها الكتب بعضها عن بعض      ٍة وتفاعيل وشواهد قدمي    وعللٍ واملصطلحات من زحافاتٍ  

ـ   ةً يدرك من خالهلا أنَّ    نافذةً إبداعي م  أو املتعلِّ  ليفتح للقارئ    ؛ ـ     الغاية احلقيقي م ة مـن تعلُّ

العروض هي خدمة اإلبداع الشودراية ٍي وتفجري طاقاته عن وععري  .  

  ومل يكن األمحدي      افذة   سابقًا يف فتح مثل هذه النالة  اإلبداعية ، فقد سبقه    عروضي

ـ ٣٢٨ت   (ه األندلسي  ابن عبد رب   إليها بقرونٍ  م  ، فقـد   »قد الفريـد  الع«يف كتابه   )  ه

نا أواخرهـا   مـضم  حبٍرأنشأها على أضرب كلِّ  ،  ة األبيات أيضا     مخاسي ةً غزلي مقطوعاٍت

      يف ثـالثٍ   اينواختصرت املثال يف اجلزء الثَّ    «ه  شواهد اخلليل ، يقول ابن عبد رب   ني  وسـت

  رقيقةً غَِزلـةً   عاِت وستني ضربا من ضروب العروض ، وجعلت املقطَّ         ، على ثالثٍ   قطعةً

    ليسهل حفظها على ألسنة الرقطَّنت يف آخر كلِّواة ، وضمعٍة ما متا قدميـا   منها بيت صلًا

ـ    يت استشهد ا اخلليل يف عروضه ؛      من األبيات الَّ   وداخلًا يف معناها   ة ملـن    لتقوم به احلج

 ، وقد نقل يف كتابه      إذًا تبع البن عبد ربه      فاألمحدي  .)١(» ا عات واحتج  املقطَّ روى هذه 

» واظرنزهة الن«   اته ، وعارض مبقطوعاته العديد من شواهد اخلليـل الـيت           الكثري من غزلي

تضملاملا جيعله نتها ، مما ولديه ل للفكرة هم األوواحدمصادرهمن أهم  .  

ة يكشف عن   عرية لتدور يف فلكها مقطوعاته الش     بوي للمدائح الن  األمحديواختيار  

الت كوين الديين ل ويفِّ الص ذي جتلَّ ، والَّ ته  شخصي     عريـف بـه  ،      ت بعض مظـاهره يف الت

  ةوتصنيفه لرسال ،  رة  كمجاورته باملدينة املنو  يف كيفي  يارة ، ة الز   ا اختياريتناسب   وهو أيض 

                                                

   .)٦/٢٧٠ (»العقد الفريد« )١(

 



 ١٤

وروح العصر ، فقد كان التف مسةًصود اسع والعاشر ، ويتقلَّ بارزةً للمجتمع يف القرنني الت

  . فام  علماء العصر ويظهر أثره يف مصنعباءته جلُّ

  ا سابقًا يف     ومل يكن األمحديربط أيض  ه املدائح النبوي العروض   ة بفن  ن سبقه  ، فمم

ـ ٨٢٨ت   ( اآلثاري ٍد بن حمم  شعبانين  زين الد  ىل ذلك إ مسك اخلتام يف   «يف رسالته   )  ه

 أشعار الص وإن كان    )١(»المالة والس  بط  هذا الر قد أخذ شكلًا أكثر بـساطةً     عند اآلثاري 

 مـن البحـار    حبٍرعلى كلِّ ĭ يبالم على الن  الة والس يف الص وسهولة ، فقد وضع بيتني      

ـ  زه   متيّ  لألمحدي بقي ف . بكلمة    حبرٍ ر موريا باسم كلِّ   ة عش تلسا بالكثرة النة ألبيـات   سبي

  . حبر  والعمق إىل ضروب كلِّملقطوعاتا

ـ     الكتاب عدد املقطوعات يف     وكان من املفترض أن يأيت      روبض موافقًا لعـدد ال

الشذيوالَّعلى مذهب اخلليل ة عري األمحد  عليهانصإمجالًا يف  يللعروضنظمهل أو  :  

ــربِ  الْع ــد ــاِر ِعن الِْبح بــر أَضو  
  

ــرِب ــاِث أَض ــع ثَلَ ا مبــر ونَ ضِســت  
  

  

 ضربا ، لكـن   ) ٦٤( اموع   فإن أضفنا إىل العدد املذكور ضربا للمتدارك كان       

فقط ، ممقطوعةً) ٥٨( أيت بـ األمحدي ي  ، وهة أضرٍبهملًا بذلك ست:  

١- اين للخفيف رب الثَّالض.  

٢-الث للخفيف رب الثَّ الض.  

٣-الث للمتقاربرب الثَّ الض.   

٤-الض ابع للمتقارب رب الر.  

٥-رب اخلامس للمتقارب  الض.  

٦-الض ادس للمتقارب رب الس.  

: عـدا سـبع مقطوعـات     جميء املقطوعات يف مخسة أبيات ،       ف  وقد التزم املؤلِّ  

يف أربعة أبيات ،    ) ٥٢ ،   ٩(، واملقطوعتان   يف ثالثة أبيات    ) ١٧ ،   ٤(ت املقطوعتان   فجاء

  .ة أبيات يف ست) ٥٨ ، ٥٧ ، ٥٤(واملقطوعات 

                                                

  .»مخسة نصوٍص إسالمية نادرة لزين الدين شعبان بن حممد اآلثاري« طُبع ضمن جمموٍع بعنوان )١(

 



 ١٥

  ومع كون غزلي   ه أحد مصادر  ات ابن عبد رب إلَّ  األمحدي مل يلتزم منهجـه يف      ها أن 

 تضمني الش ة يف آخر املقطوعات     واهد العروضي.  ه كما أن  شواهد   نفس د معارضة مل يتعم

 ١٦ ،   ١٥ ،   ١٤ ،   ١٢ ،   ١١ ،   ٥ ،   ٤ ( يف املقطوعات   كما ،اته  غزلي نهايت ضم اخلليل الَّ 

  ،٤٥ ،   ٤١ ،   ٤٠ ،   ٣٨ ،   ٣٦ ،   ٣٥ ،   ٣٣ ،   ٣٢ ،   ٢٥ ،   ٢٤ ،   ٢٣ ،   ١٨ ،   ١٧  ، 

٥٧ ،   ٥٦ ،   ٥٠ ،   ٤٧( .     وإن كان ابن عبد رب     اتـه فـإنَّ   ه قد التزم تصريع مطالع غزلي 

اها من مطالع، فأتى بالكثري مدائحه مل يلتزم تصريع  األمحديصمتم.  

 يف نظمه لعلم العروض      على األمحدي   من قيودٍ  ما فرضه املعىن العلمي   وعلى عكس   

ع صوير ، وتنو  عبري ، ورحابة الت   ة الت ية حر عري الش همقطوعاتة لتمنح   بوي املدائح الن   معاين تأيت

ة ،  ، فتكثر األساليب اإلنشائي    ة األمحدي عرياشمالمح من   ة ، وتكشف    اليب البالغي األس

وتتعد  وجمازاتٍ  وكناياتٍ صوير من استعاراتٍ  د أساليب الت   وتتنو ،    نات ع مظاهر املُحـس

البديعية  ، وختتفي الضرائر الشا بعض املظاهر القليلة ، مثل ة إلَّعري :  

  : قوله كرف ، منوع من الصصرف امل -

ــورى   ــر الْ يخ ــي ــفِّع ِف ش بر  
  

ــِتعالْ ــار ذَات اشـ ــدا والنـ   أَحمـ
  

  

  :ومنع املصروف ، كقوله  -

ــلِ     ــاج الرسـ ــيني وتـ ــى النِبـ   أَزكَـ
  

ــسبلِ   ــِر الـ ــاِدي ِلخيـ ــد الْهـ   محمـ
  

  

  :وقصر املمدود ، كقوله  -

رــو ــى الْ ــمأَوفَ هظَمأَعــةً و ى ِذم  
  

  قَــدرا ِإذَا عــد ســؤددا ووفَــا   
  

  

   :املنصوب ، كقوله بالياء  وعدم ظهور الفتحة على الفعل املضارع املُعتلِّ -

 عفْزِه يا       ِإلَياِب غَـدِم الِْحـسـوِفي ي   
  

 يبــش ــشبانُ وال ــضلَه ال ــي فَ   ِليبتِغ
  

  

   :ن يسبقه جازم ، كقوله وجزم املضارع دون أ -

ـــمـــٍر ضِلقَب ظُـــرى أَنـــرت  
  

ــوِل  )م( ــضاَء الرســــ   أَعــــ
  

  

 



 ١٦

 والتزام ركوب هذا العدد الكبري مـن      غم من وحدة موضوع املقطوعات    وعلى الر 

الض   روب على البحور الشعري فإنَّ عة اإليقاع ة املتنو  ستطاع تقدمي مناذج مجيلـةً     ا األمحدي 

 ĭذكر فـضائله    : بوية منها   رية الن قة بالس  املتعلِّ عاين من األفكار وامل   ى جمموعةٍ رتكزا عل م

 ريف ، معجزة املعراج ، استحضار مشهد احلشر والقيامة وما لـه             وأصله الشĭ   مـن 

   مه على األنبياء ، أشواق زيارة قربه        شفاعة ، فضله وتقدĭ . كما يظهر حرصاألمحدي  

  . ĭ يبالة على النالصقطوعاته بختام الكثري من معلى 

  

  

  

 



 ١٧

  

  

  

  

  مقطوعات 

المدائح النة بوي  

على الضةروب العروضي 

 



 ١٨

  بحر الطَّويل
  

  : الضرب األول -

  :يقول على منوال شاهد العروضيني 

  صـِحيفَِتي  أَبا منِذٍر كَانـت غُـرورا     
 

   ِعرِضـي  ولَم أُعِطكُم ِفي الطَّوِع ماِلي ولَا      
 

  

  لَقَد شِهدت أَهلُ السمواِت والْـأَرضِ     
 

  ِلقَدِر رسوِل اِهللا ِذي الشرِف الْمحـضِ       
 

لَالُـــهـــلَّ جكِْفيـــِه أَنَّ اَهللا جيو  
 

        ـضـةَ الْحفْـِضيِلِه غَايلَى تع ضحي  
 

  نِبي الْهدى الْمبعوِث ِمـن آِل هاِشـمٍ     
 

 نمضِ       وـرى الْعلَـد ذِْنِبنيالْم رذُخ وه   
 

ــِمهِ  ِباس نيــي ــتم اُهللا النِب خ ــن مو  
 

          فَـض ِمـن رهالـد ا لَهم متخ ذَِلكو  
 

١  

  علَيِه صـلَاةُ اِهللا مـا هبـِت الـصبا         
 

 حس    ـصالْغ ِطفعم تزا فَهري  ـضِن الْغ  
 

  

   : ين الضرب الثَّا-

  :يقول على منوال شاهد العروضيني 

  ستبِدي لَك الْأَيام ما كُنـت جاِهلًـا       
 

ــزودِ    ــن ملَّ ت ــاِر م بِبالْأَخ ــك   ويأِْتي
 

  

 ــد محم ــالَِمني الْع ــر يــا ِإنَّ خ   أَلَ
 

ــِد  محــاِم م ــِر الْأَن يلَــى خلِّ عفَــص  
 

    تفَّـرع لَو ِلي ني ِبطَ   فَمـدخ ـةٍ يب  
 

  وأَدركْت سؤِلي ِمن ثَراهـا ومقْـِصِدي       
 

  تبــارك مــن أَســرى ِبــِه ِلــسماِئِه
 

 دؤدِ        فَسدـؤلَـى كُـلِّ سلُـو ععي هد  
 

ــا   بأَدت ــأَِمني ــلُ الْ ــأَخر ِجبِري ت  
 

ــعدِ   فَاص ــاِمي ــذَا مقَ ه ــه ــالَ لَ   وقَ
 

٢  

  اةُ اِهللا مـا هبـِت الـصبا       علَيِه صـلَ  
 

  فَلَولَاه مـا كُنـا ِمـن الْغـي نهتـِدي           
 

  

 



 ١٩

 : الضرب الثَّالث  -

  :يقول على منوال شاهد العروضيني 

        هحـصن ِتيـكؤِبم ا كُلُّ ِذي لُـبفَم  
 

ــبِ   ــصحه ِبلَِبي ٍت نــؤ ــلُّ م ــا كُ مو  
 

  

ِبــيِح النــدِفــي م فَّرــوــِصيِبيتن   
 

  فَفُزت ِبـرأٍْي ِفـي الْـأُموِر مـِصيبِ         
 

  وِلــي ِفيــِه آمــالٌ تعــاظَم قَــدرها
 

  فَــِإنْ ِنلْــت آمــاِلي فَغيــر عِجيــِب 
 

  أَلَيس الَِّذي أَرجـو شـفَاعته غَـدا       
 

  وقَد أَثْقَلَـت ظَهـِري هنـاك ذُنـوِبي         
 

   شِجي ِفي الْحتِتي  ِبِه أَروررض فِر كَش  
 

  وستِري ِإذَا ِخفْـت افِْتـضاح مـِشيِبي        
 

٣  

         ـاِر آِمـنِة النـطْوس ي ِبِه ِمـنِإنو  
 

      تِظ ِصـحيِبالْغ طَتا سِبيِبـي : ِإذَا مح  
 

  

 



 ٢٠

  بحر المديد

  

  :الضرب األول  -

  :يقول على منوال شاهد العروضيني 

ــي  ــِشروا ِل ــٍر أَن ــا لَبكْ ــاي بكُلَي   
 

    ارــر ــن الِْف أَي ــن ــٍر أَي ــا لَبكْ ي  
 

  

  ارــر ــاِلي قَ ــولَ اِهللا م ســا ر ي  
  

  من ِفــي الْحــشِر نــارِعنــدما يــضر  
  

ــِإني ــي فَ ِرب ــد ــِفيِعي ِعن ش ــن   كُ
  

   ــذَار ــت اعِت ينــا ج مــي ع ــيس ِل   لَ
  

٤  

ــى    ــني يلْفَ ــاِبرا ِح ــا ج فَأَِغثْن  
  

ــي قُ   ــسار ِف ــذِْنِبني انِك ــوِب الْم   لُ
  

  
  

  :الضرب الثَّاين  -

  :يقول على منوال شاهد العروضيني 

   هــشيأً عــرنَّ امــرغلَــا ي  
 

  كُـــلُّ عـــيٍش صـــاِئر ِللـــزوالْ 
 

  

ــِه ــي غَي   حــسب مــن أَســرف ِف
  

  خيــر مبعــوٍث لَــه خيــر آلْ     
  

ــن فَــ  ــلُ ِم ــا آم ــف لَ ِلِهكَيض  
  

ــ   ــالْس جــِت ِضــيِق الْم ــي وقْ   عةً ِف
  

ــورى  ــر الْ يخ ــي ــفِّع ِف ش بر  
  

  أَحمـــدا والنـــار ذَات اشـــِتعالْ  
  

  فَِبــِه أَدنيــت ِمنــا الْهــدى   
  

ــضلَالْ      ــا ال نع تيــص ــِه أَقْ   وِب
  

٥  

ــضي   ــا تنقـ ــصلَاةُ اِهللا لَـ   فَـ
  

ـ     ــع أُفْـ ــا أَطْلَ م ــه نــالْع   ق ِهلَ
  

  

 



 ٢١

  :الضرب الثَّالث  -

  : يقول على منوال شاهد العروضيني

ــاِفظٌ    ح ــم ــي لَكُ ــوا أَن لَماع  
 

  شــاِهدا مــا كُنــت أَو غَاِئبــا    
 

  

ــدى  ــي الْهـ ــوِقي ِلنِبـ   ِإنَّ شـ
  

  أَحمـــٍد أَصـــبح ِلـــي غَاِلبـــا  
  

  أَمِلـــي لَـــو أَنَّ ِلـــي قُـــدرةً
  

ــسى  أَنْ   ــافَعـ ــِضي الْواِجبـ    أَقْـ
  

ــي  ــي فَِل ــن ِل ــولَ اِهللا كُ ســا ر ي  
  

  ســـيئَات تتِعـــب الْكَاِتبـــا    
  

٦  

ــفٍ  ــي موِق ــي ِف ــِفيعا ِل ش ــن   كُ
  

  يغتـــِدي الطِّفْـــلُ ِبـــِه شـــاِئبا  
  

  ذَهــب الْعمــر ِبلَــا راحــةٍ     
  

ــذَّاِهبا     ــِري ال مــلُو ع أَس ــف كَي  
  

  
  

   :الضرب الرابع -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

  ِإنمــــا الــــذَّلْفَاُء ياقُوتــــةٌ
 

ــانِ    ــيِس ِدهقَ ــن ِك ــت ِم ِرجأُخ  
 

  

ــلٌ   سرى مــد ا ِللْهانــد ه ــد   قَ
  

ــتمِ    ــِمي الْخـ ــدناِني هاِشـ   عـ
  

  بــين الْحــق لَنــا موِضــحا   
  

ــاِن   ــدلَالَاٍت وبرهــــ   ِبــــ
  

ـ  ــا الْخلْـ عدو ــع ــم يمتِن   ق فَلَ
  

ــي      ــا داِن ــاٍص ولَ ــا قَ ــه لَ نع  
  

٧  

ــهِ   ــي غَي ــبح ِف أَص ــن م ــر غَي  
  

  بـــين كُفْـــراٍن وخـــسرانِ    
  

  ــد ــرا فَقَـ ــزاه اُهللا خيـ   فَجـ
  

ــسانِ    ــه ِبِإحــ ــا ِمنــ   عمنــ
  

  

 



 ٢٢

  :الضرب اخلامس  -

  : يقول على منوال شاهد العروضيني

  يِعـــيش ِبـــِهِللْفَتـــى عقْـــلٌ 
 

    ــهمقَد ــاقَهــِدي سهــثُ تيح  
 

  

ــأْو ــوِل اِهللا شـ ــا)١(ِلرسـ    علًـ
  

     ــه ما ِخيهــس ــوق ال ــِصبت فَ ن  
  

 ــن مــِع و ــدِر الرِفي ــاِحِب الْقَ ص  
  

    همــي ــا ِش هــي الْب ــضاهى ِف ــا ت   لَ
  

ــدا ــذَاب غَـ ــا الْعـ   وِإذَا ِخفْنـ
  

ــِه    ــي أَمِنـ ــمنا ِفـ ــهضـ   حرمـ
  

 ــت ــه وعلَـ ــت أَخلَاقُـ   كَرمـ
  

     ــه مى ِهمــد ــاِليِب الن ــي أَس   ِف
  

٨  

ــرمٍ  ــن كَ ــاز ِم ــا ح ا منبــس ح  
  

    ــه مى كَرــد ــي الن ــى راِج   وكَفَ
  

  

  : الضرب السادس  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــا   ــت أَرمقُهـ ــاٍر ِبـ   رب نـ
 

  ـــِديالِْهن مقَـــضاتـــارالْغو   
 

  

ــضرٍ  م ــن ــاِر ِم تخــي الْم ــي ِف   ِل
  

ــذَارا    ــد أَعــ ــدح تعتــ   ِمــ
  

ــي    ــن عنِق ع ــت ــا خفَّفْ ِبهو  
  

ــي وأَوزارا    ــيئَاٍت ِلـــ   ســـ
  

 هتــــفَاعقِْني شزفَــــار بر  
  

ــارا    ــذِْنب النـ ــاف الْمـ   ِإذْ يخـ
  

٩  

   ــن مو ــذِْنِبني الْم ــِفيع ــا ش ي  
  

  لَـــم يـــزلْ ِللْحـــق مختـــارا  
  

  

                                                

  .كمال : » األصل«يف كتب حتتها ) ١(

 



 ٢٣

  بحر البسيط

  

  :الضرب األول  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

  يا حاِر لَـا أُرمـين ِمـنكُم ِبداِهيـةٍ         
  

            ِلـكلَـا مِلـي وـوقَةٌ قَبـا سلْقَهي لَم  
  

  

ِتــكهني سلَــي رِســت ــدمــا ِبأَحلَن  
  

ـ     ا لَنكَم    فَـكتؤي سلَـي حـدا ِفيـِه م  
  

  خير الْبِريِة ِمن عـرٍب وِمـن عجـمٍ        
  

  لَــكاِتــِه الْماجِفــي ح ددــرت ــنمو  
  

ــا ــراِء مختِرقً ِبالِْإس نيــي ــاق النِب   فَ
  

         ـكبـا حهاناٍء زمِب كُلَّ سجِفي الْح  
  

ــ   ي بعــدتاُهللا ســلَّكَه الطُّــرق الَِّت
  

  على النِبـيني شـأْوا ِعنـدما سـلَكُوا          
  

١٠  

        ـتـا طَلَعِش مـرالْع ِه ِإلَهلَيلَّى عص  
  

         ِم الْفَلَـكجـِر الْـأَنهِبز اردو سمش  
  

  

  :الضرب الثَّاين  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

      حاَء توعةَ الـشـارالْغ دهأَش ِملُِنـي قَد  
  

  وبحــرِن ســييوقَــةُ الْلَّحرعاُء مدــرج  
  

   

ــنم مــولَ اِهللا أَكْــرسر ِبــيِإنَّ الن  
  

  طْلُــوبــاِل مِنــي الْآمــى ِبــِه ِلبجري  
  

ِعي أَلْفَـاظَ مِ      كَرمـسلَى مع ِتـهِ رحد  
  

   ــوب بحــِب م ــا ِللْقَلْ هاركْرــِإنَّ ت   فَ
  

  لَن بعد فَـضِل اِهللا ِمـن أَحـدٍ        لَا تسأَ 
  

         وبـسنلُ مِه الْفَـضِإلَي نى ملًا ِسوفَض  
  

  ِإلَيِه يفْزع ِفي يـوِم الِْحـساِب غَـدا       
  

   يبــش ــشبانُ وال ــضلَه ال ــي فَ   ِليبتِغ
  

١١  

       تطَـرـا خِش مرالْع ِه ِإلَهلَيلَّى عص  
  

     ص ِض ِريحوِفي الر    ا ِطيـبِري لَهسا يب  
  

  

 



 ٢٤

 

  :الضرب الثَّالث  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

 ــت ــا خيلَ ــى م ــا علَ نمــا ذَم ِإن  
  

            ِمـيمت ا ِمـنـرمعـٍد ويز ـنب دعس  
  

  

  صلَّى علَـى أَحمـٍد خيـِر الْـورى        
  

    ــيم ــر رِحـ ــه بـ ــا ِإنـ   ِإلَهنـ
  

  ورى محِتــدا ِفــي ذُروٍةأَزكَــى الْــ
  

         ِميمٍش ِفـي الـصيقُر ِمن تحبأَص قَد  
  

ــى   ــق ِإلَ الْح ــه بــِه ر ــدى ِب ه  
  

     الْقَــِومي جهالــن ــهِجــِه ِإنهنم  
  

ــِذي    ــو الَّ ــا فَه اِديه ــلَه سأَر  
  

     ــيم ــن الْجِح ــه ِم يدا هــذَن   أَنقَ
  

١٢  

ــاِفعا ش ــه تددــٍدأَع ــي غَ ــي ِف    ِل
  

   ــيم ــذَا الْعِظ ه ــه ــيم لَ ــي عِظ   ذَنِب
  

  

  :الضرب الرابع  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــا ــٍم عفَ ســى ر ــوِفي علَ ــاذَا وقُ م  
  

ــستعِجمِ    ــٍق داِرٍس مــ   مخلَوِلــ
  

  

  ــه تظَمٍر نهــو ج ــن ــضلُ ِم   أَفْ
  

  نظَِمِفــي الْمــصطَفَى أَحمــٍد لَــم يــ  
  

  أَكْرم خلْـٍق مـشى فَـوق الثَّـرى        
  

ــي      ــا أَو عجِم عم ــي ــن عرِب   ِم
  

ــةٌ  ــٍد طَاِئفَ ــي غَ ــِعدت ِف س ــد   قَ
  

ــي    ــِزي أَو تنتِمـ ــِه تعتـ   ِلجاِهـ
  

   ــهونجري رــشعِبــِه م فَــاز  
  

ــسِلمِ     تسى مــد ِلٍم ِللْهــس م ــن   ِم
  

١٣  

ـ     نبـِه رلَيلَّى عص    تعـجـا س١(ا م(  
  

  قُمِريـــةٌ ِبـــالْجوى الْمـــستحِكِم  
  

  

                                                

  . كذا يف مجيع النسخ ، وهو مكسور بزيادة حرف )١(

 



 ٢٥

  :الضرب اخلامس  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

  كُمــاد ــا ِميع مــا ِإن عوا مــري   ِس
  

  يــوم الثُّلَاثَــاِء بطْــن الْــواِدي     
  

  

  تاِهللا مـا ضـلَّ مـن قَـِد اهتـدى          
  

   ِمــن هــاِدي ِبأَحمــٍد حبــذَا   
  

ــهِ   بر ــن ــدى ِم ــا ه نــاَء ِإلَي ج  
  

ــاِدي   ــه أَو بـ ــٍر أَطَاعـ   )١(ِلحاِضـ
  

  خير الْـورى كَـم حبـاِني أَنعمـا        
  

ــداِدي     عا تــِفه صو ــن ع رــص   قَ
  

  رددت مــدِحي لَــه ِحــني اغْتــِدى
  

ــرداِدي     ــِه ت ــي مدِح ــسن ِف حي  
  

١٤  

 ــهِدحيــا  ملَن ادِفــي غَــٍد ز  
  

  وحبـــذَا مِدحيـــه ِمـــن زادِ    
  

  

  :الضرب السادس  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــالِ  ــن أَطْلَ ــشوق ِم ــيج ال ــا ه م  
  

ــواِحي    ــوحي الْ ــاًء كَ ــحت خلَ أَض  
  

  

ــداحِ  الْم نــس ــصرت أَلْ ــد قَ   قَ
  

  ــي ــذَا النِب ِح هــد م ــن ــاِحيع الْم   
  

١٥  

 ــاف صأَو ــه ــكَرتِني لَ أَس ــم   كَ
  

  مـــا ِللـــراِحثَولَـــم أَِجـــد مأْ  
  

  يا صاِح مـا ِلـي ِسـوى حِبيـبٍ         
  

  وِســيلَةٌ ترتجــى يــا صــاِحي     
  

ــاٍد                    ــي ن ــره ِف ــرى ِذكْ ِإذَا ج
  

  جــدد ِلــي ِذكْــره أَفْراِحــي     
  

ــِه  لَيع ــت امــاِريد ــلَاةُ الْب ص  
  

ــداحِ     ــرف الْمـ ــه شـ   فَمدحـ
  

                                                

  .طاعه : كذا يف مجيع النسخ ، وهو خمتلف الوزن ، ولعل الصحيح  العجز ه)١(

 



 ٢٦

  بحر الوافر

  

  :الضرب األول  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــٍرو  مع أُم ــك ــن ِطلَاِب ع ــك تيهن  
  

    ــِحيح ــت ِإٍذ صـ ــٍة وأَنـ   ِبعاِقبـ
  

  

  أَأَخشى أَنْ تمـس النـار ِجـسِمي       
  

  ِلــي ِفــي أَحوــِديحــاِدي مالْه ــدم  
  

ــى   وسم  ــاه هأَب لُهــض ــي فَ   نِب
  

   ــِسيح ى الْمــس ــِمِه ِعي ِباس رــش بو  
  

وآدم ِباســـِمِه أَبـــدى ابِتهالًـــا           
  

    ــوح ن ــك ــاد الْفُلْ شــِه و   ِلخاِلِق
  

ــي  جن ودــر من ــن ــراِهيم ِم ِإبو  
  

   ــِدي ــِه فُ ــذَا ِب ــِه وكَ ــذَِّبيحِب    ال
  

١٦  

ــالَى   عــِه ت ــلَاةُ خاِلِق ــِه ص لَيع  
  

  وحدالــص يكالــد دــا غَــرــى متم  
  

  
  

  :الضرب الثَّاين  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

  ِلميــــةَ موِحــــشا طَلَــــلُ
  

ــلُ    ــه ِخلَــ ــوح كَأَنــ   يلُــ
  

  

  زهـــت ِبالْمـــصطَفَى الرســـلُ
  

  ملُهــض ــض وِإويفْـــ   لُوانْ فَـــ
  

ــحى   أَض ــد ــشِر قَ الْح مــو يو  
  

ــلُ    ــِه أَمـ ــي جاِهـ ــم ِفـ   لَهـ
  

١٧  

  علَيــــِه صــــلَاةُ خاِلِقــــِه
  

ــِصلُ    ــاِم تتــ ــدى الْأَيــ   مــ
  

  

 



 ٢٧

  :الضرب الثَّالث  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــدلُوا  ــشٍر عـ ــت ِلمعـ   عِجبـ
 

ــشرِ    ــا ِبــ ــٍر أَبــ   ِبمعتمــ
 

  

ــِصف ــولُ اِهللا متـــ   رســـ
  

  ِبرفْــــِع الْبيــــِت والْقَــــدِر  
  

  غَــدا ينمــى ِإلَــى حــسبٍ   
  

  زِكــــي الْأَصــــِل والنجــــِر  
  

 ــاه ــت محيـــ   ِإذَا لَاحـــ
  

ــدرِ    ــِن الْبـ ــسأَلْ عـ ــا تـ   فَلَـ
  

١٨  

  علَيــــِه صــــلَاةُ خاِلِقــــِه
  

  مــدى ِفــي الــسر والْجهــرِ     
  

  أَيـــاِم مـــا نمـــتمـــدى الْ
  

  نـــِسيم الـــروِض ِبـــالزهرِ    
  

  

  

 



 ٢٨

  بحر الكامل

  

  :الضرب األول  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

  وِإذَا صحوت فَما أُقَـصر عـن نـدى      
  

ــي   ــماِئِلي وتكَرِم ــِت ش ِلمــا ع كَمو  
  

  

ــ محم ــي ــى النِب ــصلَاةَ علَ   ٍدِإنَّ ال
  

ــسِلمِ     ئَاِت الْمــي س ــر ــا تكَفِّ ِمم  
  

 ــم فَكُلُّه امــر ــيني الِْك ــضلَ النِب   فَ
  

ــي    ــواه ينتِم ــى ِل ــاِد ِإلَ عالْم مــو ي  
  

  سبحانَ مـن رِحـم الْـورى ِبنِبيـهِ        
  

ــأَقْومِ    ــِق الْ ــج الطَِّري هن ماهــد هو  
  

ـ   ــأَخر بعثُـ ت ــِئن ــهولَ   ه فَمحلُّ
  

ــدمِ     ــدِر أَي تقَ ــي الْقَ ــدم ِف   متقَّ
  

١٩  

ــِشي  تخــا ن ــِه م ــا ِب نأَم بــا ر ي  
  

ــنِم   هــذَاِب جع ــن ــِة ِم امالِْقي مــوي  
  

  
  

  :الضرب الثَّاين  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

اذَِإو دعــو ــمع كنـ ــِإِف نهـ   هنـ
  

ــ   نسب ِزيــد ــِع كي ندهن خــب   االَ
  

  

ـ          كَشف الِْإلَه عِن الْورى ِبنِبيـِه الْـ
  

  ـمختاِر ِمن شبِه الـشكُوِك ضـلَالَا        )م(
  

ــِه ــِومي ِبِديِن ــنهج الْقَ ــداهم ال هو  
  

  وحبـــاهم الِْإنعـــام والِْإفْـــضالَا  
  

       ِلِهمـؤـةَ سِن غَاييارالـد وا ِمنلَغب  
  

  ِمـن أَنعـٍم قَــد أَصـبحت تتــوالَى     
  

  عِلموا ِبِه الْحـق الْـيِقني فَطَالَمـا       
  

ــا    ــه جهالَ ــسوا قَبلَ أَما ووــح أَض  
  

٢٠  

  لَا فَارقَته ِفي الْأَصـاِئِل والـضحى      
  

   ــالَِمني الْع بر اتــلَو ــالَىص عت   
  

  

 



 ٢٩

 

  :الضرب الثَّالث  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــِل ِنم ــد ــ اريال ــعفَ ِنيتامرِب   ٍلاِق
  

  دــرست ــغَوير ــآيطْــقَالْ اهر   
  

  

  شــرِفي ِبمــدِح الْهاِشــِمي محمــٍد
  

     رهالــد فَــدنــاٍق ِإلَــى أَنْ يب  
  

   ومـن حـوى ِمـن ربـهِ        خير الْأَنامِ 
  

ــرو   مــا ع ــا حــوى زيــد ولَ ــا لَ م  
  

ــةٍ  ــي لَيلَ ــه ِف هجى وــد بِإذَا تو  
  

  رـــدالْب ـــهـــاَء كَـــانَ كَأَنظَلْم  
  

ــدا  ــِه غَ ــى يلَاِقي فَت ِعيدــس   ِإنَّ ال
  

  ـــرلَاِئـــِه ذُخِن وـــسِبح لَـــهو  
  

٢١  

ـ        بـا هـِه اُهللا ملَيلَّى عا  صـبص ت  
  

     رــضاكَــٍة نأَر نغُــص زتفَــاه  
  

  
  

  :الضرب الرابع  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــا   هاِلمعــا م ــديار عفَ ــِن ال ِلم  
  

     ــِربت ــاِرحبو ــشِطــلٌ أَجه  
  

  

ــن ــِة م ــى الْحِقيقَ ــسِعيد علَ   ِإنَّ ال
  

  تنــاِر ي ــداِئِح الْمختـ ــبِلمـ   ِخـ
  

      تـزجِد الَّـِذي عجالْم اِحبص وه  
  

  بهــش ــأْوها ال ــاِولَ ش حأَنْ ي ــن ع  
  

ــر ِم ــاِلي غَيـ ــِهواِهللا مـ   دحِتـ
  

     بأَر هــرلَــا ِلــي غَيو دقَــص  
  

  أَتــرى أَفُــوز ِبلَــثِْم تربِتــهِ   
  

   بــر ــا الت ــو لَه نعــي ت ــي الَِّت   وِه
  

٢٢  

ــوم أُ ــه وأَقُـ ــِشده مداِئحـ   نـ
  

    ــب عالتو ــم ــي الْه نولُ عــز فَي  
  

  

 



 ٣٠

 

  :الضرب اخلامس  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــامةَ ِإذْ  أُس ــن ــجع ِم أَش ــت لَأَنو  
  

ــذُّعرِ    ــي ال ــج ِف ــزاِل ولُ ن ــت ِعيد  
  

  

 ــض م ــن ــاِر ِم تخالْمب بــا ر ٍري  
  

  ــو ــِر الْ يِرخــد ــِت والْقَ يى ذَِي الْبر  
  

ــسى   ع ــي ــلَاِمي ِللنِب ــغْ س   بلِّ
  

ــشِر   ى الْحــد ــي لَ ــشفَع ِل ي ــاه   أَلْقَ
  

ــدحا    ــا ِم فِّيوم تــس ــاِهللا لَ ت  
  

  ِلفَخــاِرِه ِفــي الــنظِْم والنثْــرِ     
  

٢٣  

  ــت ِحيــا م ــِه اُهللا م لَيــلّى ع ص  
  

ــعِة ا     ــدجى ِبأَِش ــم ال ــِرظُلَ لْفَج  
  

  
  

  :الضرب السادس  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ـ   ــ ــك الْغِري ــونُ لَ ــد يكُ   ولَقَ
  

    ــيم ــك الْحِم قْطَعيــا و أَخ ــب   ـ
  

  

ـ  ــ ــوِل رب الْعالَِميــ   ِلرســ
  

     قَــِدمي فــرــٍد شمحم ـــن  
  

   ِفــي الْــأُفِْق لَــم اِتــبرمو  
  

  ا النجــــومتبلُــــغْ معاِليهــــ  
  

ــي ــاِرم لَــــا ينِتهــ   ومكَــ
  

  ــِرمي ــسِرها كَــ ــا لَأَيــ   يومــ
  

ــذُّرى  ــساِمي الـ ــِه الـ   وِلبيِتـ
  

   ــوم ــضاِئلُ والْعلُـ ــزى الْفَـ   تعـ
  

٢٤  

 ــه ــِه ِإلَهــ ــلَى علَيــ   صــ
  

     ِهــيمــلُ الْبالْلَي سعــســا عم  
  

  

 



 ٣١

 

  :الضرب السابع  -

  :  ضينييقول على منوال شاهد العرو

  ـــهقَامكُـــونُ مثٌ يـــدج  
  

  ــــاحيِلــــِف الرتخا ِبمــــدأَب  
  

  

ــا  ــاز الْمفَـ ــا حـ ــاِهللا مـ   تـ
  

    احمــس ــوى ال حــا و كُلَّه ــر   ِخ
  

ــدٍ  ــي محمــ ــا النِبــ   ِإلَّــ
  

    احرــص ــشرِف ال ــِد وال جذُو الْم  
  

  ــه ــصر ِدينـ ــم راح ينـ   كَـ
  

   ــس ــالِْبيِض والـ ــاحِبـ   مِر الرمـ
  

٢٥  

ــــهِرميحا وــــى غَــــدتح  
  

   احبتــس ــا يــ ــدوِه لَــ   ِلعــ
  

ــا ــِه ِإلَهنــ ــلَّى علَيــ   صــ
  

     احبــلَ الــصالْلَي قَــبــا أَعم  
  

  
  

  :الضرب الثَّامن  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

افْ اذَِإوــت ــفَ ترقَـ ــت الَـ   نكُـ
  

  مــت ــجتو اعشخــــ   ِلمــــ
  

  

   ــرــا أَمــلِّ كَمص بــا ري  
  

ــلِ     ــي الْمرسـ ــى النِبـ   ت علَـ
  

  واجعــلْ ِبــِه يــوم الِْحــسا   
  

ــِلي     ــاك توسـ ــى ِرضـ   ِب ِإلَـ
  

  واقْبـــلْ شـــفَاعته غَـــدا  
  

ــاَءه فَتقَبــــــلِ       ودعــــ
  

ــشفَا   ــي ال ــدك ِف عو ــه حنامو  
  

ــ   ــصاِة وعجــ ــِة ِللْعــ   ِلعــ
  

٢٦  

  فَِبـــذَِلك الْوِجـــِه الْمبـــا  
  

ــي     ــٍب ينجِلـ ــلُّ خطْـ   رِك كُـ
  

  

 



 ٣٢

  :الضرب التاسع  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــا   ــروا الِْإسـ ــم ذَكَـ   وِإذَا هـ
  

ــسناتِ    ــروا الْحـــ   َءةَ أَكْثَـــ
  

  

 ــه ــه نِبيــ ــص الِْإلَــ   خــ
  

ــصلَواتِ    ــضاعِف الـــ   ِبتـــ
  

تجلِْقـــهِ  الْمخ ـــى ِمـــنب  
  

ــاتِ    ــوفُِّر الْبركَــــ   ِبتــــ
  

ــهِ  ــا ِبــ ــاُهللا يحِمينــ   فَــ
  

ــاتِ    ــأْثَِم التِبعــ ــن مــ   ِمــ
  

ــواِرهِ  ــصنا ِبِجـــ   ويخـــ
  

  والْــــأَمِن ِفــــي الْغرفَــــاِت  
  

٢٧  

ـ    ــ ــي الْ ــِه اُهللا ِف لَيــلَّى ع ص  
  

  والراِت وودـــــاِتــــــغح   
  

  

 



 ٣٣

  بحر الهزج

  

  :الضرب األول  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــي  ــبا قَلِْبـ ــٍد صـ ــى ِهنـ ــصِبي     ِإلَـ ــا يــ ــد ِمثْلُهــ   وِهنــ
  

  

ــي  ٢٨ ــبا قَلِْبـ ــي صـ   ِلخيـــِر الْعجـــِم والْعـــربِ      صـــبا لُبـ
  

ــبِ     رســـوٍل جـــاَء ِبـــالْقُرآ   ــاِن ِبالرحـــ   ِن والتبيـــ
  

ــ    ِبــِه أُســِري إَلَــى الْأَقْــصى    ــبِ ِإلَـ ــاِك والْحجـ   ى الْأَفْلَـ
  

  حِبيـــب خـــص ِبـــالْقُربِ      علَــى عــرِش الِْإلَــِه رقَــى   
  

ــي  ــا ربـ ــِه يـ ــصلِّ علَيـ ــحِب    فَـ ــن صـ ــلِّم وارض عـ   وسـ
  

  

  :الضرب الثَّاين  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ـ   يــض ــاِغي ال ــِري ِلب ــا ظَه مِر ا   وــالظَّه ــِم ِبــ ــذَّلُوِلـــ   لــ
 

  

ــاِرِحيي   ــي تبـ ــرى أطِْفـ   تــــرى أَشــــِفي غَِليِلــــي    تـ
  

ــاِلي   ــغُ آم ــلْ أبلُ ى هــر وِلي      )١(تظَـــى ِبـــسى أَحـــرت  
  

   ــمــٍر ضِلقَب ظُــرى أَنــرــــــوِل  )م(  تساَء الرــــــضأَع  
  

٢٩  

ــلِ      نبـــي قَـــد حبـــاه اللــــ ــضِل الْجِزيـ ــه ِبالْفَـ   ــ
  

 ــرأَس قَــدــى وتــِل    ى ِبــِه ح ــن ِجبرِئيــ ــما عــ   ســ
  

  

                                                

   .)هل( هذا الشطر هكذا يف النسخ املخطوطة ، ويصح وزنه حبذف )١(

 



 ٣٤

  بحر الرجز

  

  : الضرب األول -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــارةٌ   ى جمــلَي ى ِإذْ سلْمــس   دار ِل
  

    ــر بــلَ الز ــا ِمثْ هاتى آيــر ت ــر   قَفْ
  

  

  ِلي ِفي النِبي الْمصطَفَى ِمـدح متـى       
  

  هدتشِجـلُ ِفـي العِ     أَنأُخ    ررقْـِد الـد  
  

ــٍل سرم ــن ــا ِم نبــِه ر لَيــلَّى ع ص  
  

  والــســا وقــاِت حــاَء ِبالْآيج قَــدر  
  

٣٠  

  لَولَاه ما كُنـا اهتـدينا ِمـن عمـى         
  

            ـقَرلُـوٍد ِفـي سخ ـا ِمـننوجلَا نو  
  

     جالر فى كَهالِْحج دى طَوجالد رداب  
  

          رـشالْب ـريى خـرس ى ِسررثُ الشلَي  
  

  صلَّى علَيـِه اُهللا مـا هبـت صـبا         
  

            ـرـِل الْقَمـِة الْلَيا ِفـي ظُلْمـدا بمو   
  

  
  

  :الضرب الثَّاين  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــقَالْ ــنِم بلْ ــ اه مسِرتــ يح اِلسم  
  

  ــقَالْو ــِم بلْ ين ــج ــجم داِه هود  
  

  

  صـلِّ علَـى خيـِر الْبرايـا أَحمــدٍ    
  

   ــود الْجو ــه ــسوب لَ نلُ مــض   فَالْفَ
  

  واتلُ ِكتـاب اِهللا تعلَـم قَـدر مـا         
  

  ـــودبعالْم ـــهبـــِه رلَيـــى عأَثْن  
  

       لَـه ـبالْح لَصا أَخقَى الَِّذي مشي  
  

  ه مـــسعودوكُـــلُّ مـــن أَحبـــ  
  

  أَيــــده خلَّاقُــــه ِبنــــصِرِه
  

ــوغَى تأْيِ    ــي الْ ــه ِف فُتي ــم ــفَلَ   دي
  

٣١  

ــاِرسٍ    ــار فَ ن ــد مأَخ هــد   موِل
  

    ــود مــا خ ــانَ لَه ــا كَ م ــاه   لَولَ
  

  

 



 ٣٥

 

  :الضرب الثَّالث  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــِزلٌ ــي منـ ــاج قَلِْبـ ــد هـ   قَـ
  

ــ   ــٍرِمــ ــرن أُم عمــ   و مقِْفــ
  

  

ــأٌ  ــا ملْجــ ــا ِللْبريــ   مــ
  

  رــــشحالْم ــــِضيقي ِحــــني  
  

 ــت ــي أُنِزلَــ ــا نِبــ   ِإلَّــ
  

   وــس ــِه الــ ــدما علَيــ   رِقــ
  

ــه ــيني لَــ ــوى النِبــ   نجــ
  

    رــــشناٌء يِلــــو ثُــــم  
  

 ـــــهاهـــــى ججرِإذَا ت  
  

   رــش ــاِد الْبــ ــوم الْمعــ   يــ
  

٣٢  

آِتِهمــي ــت ســــ   رأَيــــ
  

   فَـــــــرتغت ـــــــهاهِتج  
  

  
  

  :الضرب الرابع  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــجا    ش ــد ــجوا قَ شــا و انزأَح ــاج ــا ه م  
  

  

ــا يلْتجـــى    ــى رســـوِل اِهللا حقـ   ِإلَـ
  

ــدجى    ــو ال حمــٍر ي قَم ــن ــِه ِم ــِرم ِب   أَكْ
  

ــب اهللاُ  ــا خيـ ــا لَـ ــِه رجـ ــا ِفيـ    لَنـ
  

ــا   جن ــد ــِه فَقَ ــشِر ِب ــي الْح ــاذَ ِف ــن لَ م  
  

٣٣  

 فُر ــد ــِه قَـ ــيٍق ِبـ ــم ِضـ ــاِهللا كَـ   جـ
  

  

 



 ٣٦

 

  :الضرب اخلامس  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

  ــذَع ــا جــ ــي ِفيهــ ــا لَيتِنــ   يــ
 

  

  ــطَع ــد ســ ــي قَــ ــور النِبــ   نــ
  

عدــــصِك انرــــى الــــشجِبــــِه د  
  

  فَـــــعتارـــــالَى وعت لَقَـــــد  
  

 ــع ــد طَلَــ ــسماِء قَــ ــى الــ   ِإلَــ
  

٣٤  

  

 ــع ــِب اطَّلَــ ــى الْغيــ ــم علَــ   ثُــ
  

  

 



 ٣٧

  بحر الرمل

  

  :الضرب األول  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ـ           ِمثْلَ سحِق الْبرِد عفَّـى بعـدك الْـ
 

ــشمالِ   ــب ال ــاه وتأِْوي نغم ــقَطْر   ـ
 

  

  لَيلَةُ الِْمعـراِج قَـد أَهـدت ِإلَـى        
  

ــاِلي    عالْم اعــو ــاِر أَن تخالْم ــد مأَح  
  

ـــهبر ـــهِمن ـــاهنا أَدمـــدِعن  
  

ــالِ      ــي الْكَم ــرٍب ِف ــاه ِبقُ   وتلَقَّ
  

 ــه ــى لَ حــا أَو ــى اُهللا م حأَو ــم   ثُ
  

  وحبـــاه ِبعطَـــاٍء مـــع نـــواِل   
  

٣٥  

ــةً   ِإنمحــا رــلَ ِفينســا أَرم  
  

ــضلَالِ     ــد ال عب ــه يدا هانــد ِإذْ ه  
  

ــا  ــلَوات اِهللا مـ ــِه صـ   فَعلَيـ
  

ــشمالِ    ــت ِلل ــريح ومالَ ــِت ال به  
  

  
  

  :الضرب الثَّاين  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــا    ــي مأْلُكً نــانَ ع معــِغ الن   أَبِل
 

 ــد ــه قَ أَنــار ــِسي وانِتظَ بــالَ ح    طَ
 

  

  تــد ــاف غَ صــوِل اِهللا أَو سِلر  
  

  ارعتـــسا لَـــا تـــدأَب اهِلـــِسو  
  

  ـــاِمخش ِفيــعر رقَـــد لَــهو  
  

    ارــد ــز واقِْت ــشفُوع ِبِع م ــو هو  
  

  صاِحب الْبيِت الَِّذي أَضـحى علَـى      
  

ــ   ــوع الْمنِك ــوزاِء مرفُ ِب الْجــار نم  
 

ــضِلهِ   ــن فَ ــصه ِم خ بــلَّ ر ج  
  

     ـــارافِْتخو وـــمسو لُـــوِبع  
  

٣٦  

ــهِ  ــوض ِب الْح ــِرد ا أَنْ ننبــس ح  
  

     ارــاٍد ِحــرِبأَكْب لْقَــاهن ِحــني  
  

  

 



 ٣٨

 

  :الضرب الثَّالث  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــقَ ــخالْ ِتالَ نــلَ اُءس ئِْج امــت اه  
  

ــ   شاب ــب يِدع أْرــ س اذَه ــو اشتهب  
  

  

  أَنـــا واِهللا أُِحـــب الْمـــصطَفَى
  

           ـبأَح قَـد ـنم ـعم رشحى يالْفَتو  
  

ــهِ   ــى خاِلِق ــِق علَ ــرم الْخلْ   أَكْ
  

          بـرعـٍم وجـاِس عِميـِع النج ِمن   
  

ــورى ــِه رب الْ ــرى ِب ــِذي أَس   والَّ
  

ــدنا    ــرب  فَ اقْت ــم ــِه ثُ بر ــن   ِم
  

ـــــهتبرى تـــــى أَنْ أَرنمأَت  
  

  بــأَر ــه الْ ــا ِمن ــِضي ِبه ــسى أَقْ فَع  
  

٣٧  

ــهِ  ــزت ِب ــِب ِإنْ فُ ــةُ الْمطْلَ غَاي  
  

    ــب ــولِْني الطَّلَ ــولَ اِهللا ن ســا ر ي  
  

  
  

  :الضرب الرابع  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ـ  ـ يــا خِليلَـ   ي اربعــا فَاســ
  

ــسفَانْ     ــما ِبعـ ــتخِبرا رسـ   ــ
  

  

ـ    ــ ــا ِبالْ ــاِري لَن الْب نــس أَح  
  

  ـمـــصطَفَى أَعِظـــم ِبِإحـــسانْ  
  

ــاٍب ــاه ِبِكتــــ   وحبــــ
  

   أَوضــــح الْحــــق ِبِتبيــــانْ  
  

ـ  ــ ــشرك ِبتوِحيـ ــسخ الـ   نـ
  

ــانْ     ــا كَ م كرــش ــأَنَّ ال ــٍد كَ   ـ
  

أَيــا فَر ــن كَـ ــلَّ مـ ــا كُـ   نـ
  

  نَ شــِديد الِْإفْــِك قَــد لَــانْ     
  

٣٨  

ـ  ــ ــه وهـ ــدت أَعوانـ   وغَـ
  

  ـــي ِلنــصِر الــديِن أَعــوانْ     
  

  

 



 ٣٩

  :الضرب اخلامس  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

 ــات ــرات داِرســــ   مقِْفــــ
 

ــورِ   ــاِت الزبــ ــلُ آيــ   ِمثْــ
 

  

  ـِبمـــِدِحيي أَحمـــد الْمخـــ
  

ــروِري    ــد دام سـ ــتار قَـ   ــ

ـ  ــ بر ــن ــسؤلَ ِم ــت ال لَغبو  
  

   ِفـــي كُـــلِّ الْـــأُموِرــــي  )م(
  

ـ   ــ ــاِء الل ِبيــي أَن ــه ِف ــا لَ م  
  

ــريِ   )م( ــن نِظـ ــرا ِمـ ــِه طُـ   ــ
  

ــرى  ــصلَاةُ اِهللا تتـــ   فَـــ
  

ــورِ     ــشايا والْبكُـ ــي الْعـ   ِفـ
  

٣٩  

  ِلأَجـــلِّ النـــاِس قَـــدرا  
  

ــ   ــن بــ ــِذيِرِمــ   ِشٍري ونــ
  

  
  

  : الضرب السادس -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ـ   ــ يــِه الْع ــرت ِب ــا قَ ــا ِلم م  
 

  ــن ــذَا ثَمـ ــن هـ ــناِن ِمـ   ــ
 

  

 ــن ــصطَفَى ِمـ ــي الْمـ   ِللنِبـ
  

   نــن ــضٍر أَي ِمــــ   مــــ
  

ــا   ــدين بيانـ ــح الـ   أَوضـ
  

   ــن ــسر علَــ ــدا الــ   فَغــ
  

٤٠  

ـــدعـــا بايرا كَـــانَ الْبم  
  

  نــت ــروٍب وِفــ ــي حــ   ِفــ
  

ــالَى  ــصه اُهللا تعـــ   خـــ
  

    نـــسلِْق الْحِبـــالْخ ـــهِمن  
  

ـ  ــ ــلَوات اللّـ ــِه صـ   فَعلَيـ
  

ــنن    )م( ــز فَـ ــا اهتـ ــِه مـ   ــ
  

  

  

 



 ٤٠

ريعبحر الس  

  

  : الضرب األول -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

    ـرى لَا يلْمانُ سمأَز    ـا الـرى ِمثْلَه  
 

ــراق )م( ــي ِع ــا ِف ــاٍم ولَ ــي ش   اُءونَ ِف
 

  

  ِفــي الْقَلْــِب ِمنــي ِلنِبــي الْهــدى
  

    اقــِتي اشو ــم ــٍد داِئ جو ــب   لَِهي
  

ــتِهي  ــا أَش م ــم ــره أَعظَ ــا قَب ي  
  

  لَـــاقِم التـــواُهللا ِبي رقَـــد لَـــو  
  

ــؤِلي   س اكرى ِإدــى أَر تمــد   وقَ
  

   ــاق يــاِدي الن ِب حــالْقُر ــشرِني ِب ب  
  

       كَـما وارـِطبـِدي اصكَذَا أُب كَمو  
  

  ــآقِني الْمتحــِدي فَــضجو ــتمكَت  
  

٤١  

  ِإلَى متـى يخـدع عقِْلـي الْمنـى        
  

         ـاقض قْـتالْوو ـرمى الْعقَضت قَدو  
  

  
  

  :الضرب الثَّاين  -

  :   شاهد العروضينييقول على منوال

هـ ا اج لْهىو ـ ر سـ  م   اغـض الْ اِتذَِب
  

ــومخلَ   ــقِلـ ــِولُ جمِعتس مـ   محـ
  

  

  حسِبي النِبـي الْمـصطَفَى الْأَكْمـلُ      
  

ــلُ    سرالْم اِدقــص ــاِم ال الْأَن ــر يخ  
  

ــا وِإنْ   ــآِخر بعثً ــو الْ ه ــن مو  
  

     ــو ــريا فَهـ ــانَ أَِخـ   لاألوكَـ
  

 هانحــب ــرحمن سـ ــضلَه الـ   فَـ
  

ــضلُوا    ــيني وِإنْ فُـ ــى النِبـ   علَـ
  

   ــح ــا راِم ــِه فَلَ ــمت معاِلي س  
  

ــزلُ     يومـــا يداِنيـــِه ولَـــا أَعـ
  

٤٢  

ــأٌ  لْجــِه م ــن دوِن ــا ِم لَن ســي   لَ
  

ــلُ   ــا موِئ ــشِر ولَ ــي الْح ــوه ِف جرن  
  

  

 



 ٤١

 

  : الضرب الثَّالث -

  :  ول على منوال شاهد العروضينييق

  خنــاالْ ِقيــِلِل دتقْــِص ملَــو تالَــقَ
  

ــ   ــفَ امهلً ــلَبأَ دقَ غــأَ ت ساِعيم  
  

  

ــى اهللا  ــا ِإلَ عى دــد الْه ــي    نِب
  

ــي    ــن داِع ــاٍد وِم ه ــن ــك ِم   ناِهي
  

 ــم ــا ِبِه ــةَ لُطْفً ــا الْأُم عد ــد   وقَ
  

    ِعيــد ــذَا الْم بــا ح اِعييــد    وال
  

  يا صـاِح ِإنْ كُنـت علَـى حـالَِتي         
  

  مـــا بـــين ِإصـــراٍر وِإقْلَـــاِع  
  

  وراح شـــيطَاِني ِلـــي خاِدعـــا
  

ــداعِ    ــم خــ ــه أَعظَــ   وِإنــ
  

٤٣  

ـ          فَلَست ِبالْقَاِطِع ِمـن مـدِحي الْـ
  

ــاِعي   ــاِلي وأَطْمـ ــمختار آمـ   ــ
  

  
  

  : الضرب الرابع -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــ النشر ــس ــالْو كِم جووه ــد ان  
  

  معــن فكُأَالْــ افرطْــأَو ريِنــ  
  

  

ــيدنا  ــولُ اِهللا سـ ــا رسـ   لَولَـ
  

          مـدع ـوهيِن والـد ـودجى وحأَض  
  

   هــس أَســا و عفَر هــاد ش ــد   قَ
  

ــشِركِ    الْم ــن ــلًا وركْ أَصمــد ه ني  
  

  ــه ــِديِن اِهللا أُمتـ ــزت ِبـ   عـ
  

    ــم أُم ــاب ــت ِرقَ ــِه ذَلَّ ــزا ِب   ِع
  

  مــه ضوــاِت ع ــد اللَّ عــاِهللا ب   ِب
  

    مــد ــِه ن ــا يعتِري ــن لَ م ــِويض عت  
  

٤٤  

ــمدا  ص مهــود بعــِه م ــحى ِب أَض  
  

    مــن ونَ صــد بعوا يــان ــردا وكَ   فَ
  

  

 



 ٤٢

  :مس الضرب اخلا -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

  ــار ــِز الْغفَّـ ــى اِهللا الْعِزيـ ــكُو ِإلَـ   أَشـ
  

  

 ــار ــي الْمختــ ــاِت النِبــ   ِإنَّ موالَــ
  

    طَــارــاِد الْأَخعــا ِفــي الْمنع فَعــدت  
  

  ارزــأَو ــا الْــ ــِفيعنا ِإذْ أَثْقَلَتنــ   شــ
  

ــا الْ  ــشخص ِمنـ ــدما تـ ــصاروِعنـ   أَبـ
  

٤٥  

فَّـــارالْغ ـــدِعن اِفعـــذَا الـــشبـــا حي  
  

  
  

  :الضرب السادس  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

  يـــا صـــاِحبي رحِلـــي أَِقلَّـــا عـــذِْلي
  

  

ــلِ   ــاج الرسـ ــيني وتـ ــى النِبـ   أَزكَـ
  

ــسبلِ   ــِر الـ ــاِدي ِلخيـ ــد الْهـ   محمـ
  

  ــه ــيس لَ ــلِ   لَ ــن ِمثْ ــضِلِه ِم ــي فَ   ِف
  

   وغَيـــثُ الْمحـــِلغَـــوثُ الْمـــساِكِني
  

٤٦  

ــضلِ  ــصه ِبالْفَــ ــبحانَ رب خــ   ســ
  

  

 



 ٤٣

  بحر المنسرح

  

  : الضرب األول -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــستعملًا  الَ مــا ز ــٍد لَ يز ــن ِإنَّ اب  
 

  لْعرفَــاِبــالْخيِر يفْــِشي ِفــي ِمــصِرِه ا 
 

  

  كَــم ِللنِبــي الْمختــاِر ِمــن خلَّــٍة
  

ــرفَا    ــِدِه ش جــي م ــا ِف قح ــه تادز  
  

 ــم هظَمأَعــةً و ى ِذمرــو ــى الْ   أَوفَ
  

ــا     ــؤددا ووفَ س ــد ا ِإذَا عرــد   قَ
  

ــِه ــِذي ِبِبعثَِتـ ــسِعيد الَّـ   ِإنَّ الـ
  

   عــوِد م حالْج ــد عب حــب ــاأَص   تِرفَ
  

  أَرســـلَه رحمـــةً ِلأُمِتـــهِ  
  

ــا   ــد لَطَفَ ــاِد قَ عــي الْم ــم ِف   رب ِبِه
  

٤٧  

ــا   ِة مفَاعــش ــي ال ــه اُهللا ِف لَّغب  
  

ــى      ــِهم وكَفَ ــن خلَاِص ــه ِم   أَملَ
  

  
  

  : الضرب الثَّاين -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

 ارــد ــِد الــ ــي عبــ ــا بِنــ   مهلًــ
 

  

ــــــــارتخالْم ِبــــــــيِإنَّ الن  
  

ــ ــدار ىأَعلَـــ ــاِم ِمقْـــ    الْأَنـــ
  

  ــار ــن النــ ــِه ِمــ ــو ِبــ   تنجــ
  

 ــذَار ــد الْأَعـــ ــا تِفيـــ   ِإذْ لَـــ
  

٤٨  

 فَارــِتغ ــونُ اســـ ــا يكُـــ   ولَـــ
  

  

 



 ٤٤

 

  :الضرب الثَّالث  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

يوٍد لُـــــمـــــعا سدـــــعس  
  

  

ـ  ــى أَنــــ ــصدامتـــ   الُ الْقَـــ
  

ــدى  ــد الْمفَــــــ   ِبأَحمــــــ
  

 ــد ــاِبي تحـــــ   ىأَرى ِركَـــــ
  

٤٩  

ـ     داولَـــــا تمـــــلُّ الْوخــــ
  

  حتـــــى تِحـــــلَّ نجـــــدا  
  

 



 ٤٥

  بحر الخفيف

  

  :الضرب األول  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ـ           ـا فَبنرد نـيـا بِلـي ملَّ أَهوادح  
  

ــةً    لِْويع ــت ــى وحلَّ ــسخاِللَ    ِبال
  

  

ــدرا  ٥٠ ــِر قَ الطُّه ــد ماُهللا أَح حــن م  
  

  جلَّ عن أَنْ يـرى لَـه ِمـن ِمثَـالِ            
  

ـ         ِبمعاِليِه تشهد الرسلُ رسـلُ اللـ
  

ــاِلي    )م( عتم مهرــد ــدما وقَ ــِه ِق   ـ
  

  صاِحب الْمعِجزاِت والصاِدق الفَـا    
  

  ى وــد الْه نــي ب لَاِلِرقــض ــين ال ب  
  

ـ  ــ ــلَ الل ــِه قَِب ــاراِت هدِي ِبِإش  
  

ــالِ    مالْأَع اِلحــو ــالَى ص عت ــه   ـ
  

  فَعلَيـــِه صـــلَاةُ رب الْبرايـــا
  

  ى مــرــا سماِلوــمش ــِسيمــا نِهن  
  

  
  

  : الضرب الرابع -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

  لَيــت ِشــعِري مــاذَا تــرى   
  

ــا    ــي أَمِرنــ ــٍرو ِفــ   أُم عمــ
  

  

ــدا ــدى غَــ ــي الْهــ   ِبنِبــ
  

ــدرنا    ــع اُهللا قَــــ   يرفَــــ
  

  وِبــــِه يقْبــــلُ الْمهيـــــ
  

ــذْرنا      ِر عــش ِفــي الْح ـــِمن  
  

  ــه ــدر وجهـ ــلُ الْبـ   يخِجـ
  

   م ــاح ــا لَــ ــاوكُلَّمــ   ِهنــ
  

لَّــــهحاِهي مــــضي ــــنم  
  

ــهِ     ــن ربـ ــو ِمـ ــاوهـ    دنـ
  

٥١  

ــا  ــسلَام مــ ــِه الــ   فَعلَيــ
  

ــى   ــا انثَنـ ــصن ومـ ــالَ غُـ   مـ
  

  

 



 ٤٦

 

  :الضرب اخلامس  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــلُّ ــخ كُ ــ نِإ بٍِطْ ــ ملَّ   وتكُ
  

ــ   ــِض وانــ ــ متبغَــ   ريِسيــ
  

  

  ِبامِتـــداِحي قَـــد تـــم ِلـــي
  

  وررــــوِل الــــسسِفــــي الر  
  

 ــي ــذُّرى النِبـ ــساِمي الـ   الـ
  

   ــِذير ــِشري النــــ   والْبــــ
  

ــةٍ   ظُلْم ــن ــشى ِم خت ــف كَي  
  

    ــــِنريم رــــدب ــــوهو  
  

٥٢  

ــوى    ح ــد ــا قَ ِفيم ــه ــا لَ م  
  

    ــري ــاٍل نِظــ ــن كَمــ   ِمــ
  

  

 



 ٤٧

  بحر المضارع

  

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــه     وِإنْ تــــدنُ ِمنــــه ِشــــبرا ــك ِمنــ ــايقَربــ   باعــ
 

  

ــد ــاِم عهــ ــِر الْأَنــ   ِلخيــ
  

ــى    ــأَنْ يراعــ ــِدير ِبــ   جــ
  

ــا  ــا نوالًــ ــد عمنــ   لَقَــ
  

ــِطناعا   ــدواه واصـــ   )١(جـــ
  

ــا  ــا عيانــ ــد فَاتنــ   وقَــ
  

ــماعا     ــِه ســ ــا ِبــ   وفُزنــ
  

ــدرا ــاِم قَــ ــلُّ الْأَنــ   أَجــ
  

ــا    ــاهم ِطباعــــ   وأَزكَــــ
  

٥٣  

  علَيــــــِه صــــــلَاةُ رٍب
  

ــا    ــره مطَاعــ ــدا أَمــ   غَــ
  

  

  

                                                

  .العجز هكذا يف النسخ ، وهو مكسور ) ١(

 



 ٤٨

  بحر المقتضب

  

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

  هــــلْ علَــــي ويحكُمــــا
 

  ِإنْ لَهــــوت ِمــــن حــــرِج 
 

  

ــِج ــب ِللْمهــ ــا حِبيــ   يــ
  

ــوجِ    ــن الِْعــ ــذًا ِمــ   منِقــ
  

 ــه ــيح طَلْعتــ ــا ملَــ   يــ
  

ــسرجِ    ــِن الــ ــا عــ   تغِننــ
  

ــِفيع ــا شـ ــِدييـ ــذْ ِبيـ    خـ
  

ــجِ    ــي لُجـ ــت ِفـ ــد غَِرقْـ   قَـ
  

  يــــا نــــِسيم أَرِض قُبــــا
  

ــانعِرِجي   ــِع فَــــ   والْبِقيــــ
  

ــو طَ ــنينحــ ــٍة فَِقفَــ   بــ
  

ــأَرجِ    ــب الْــ ــِد طَيــ   واهــ
  

٥٤  

ــــنعــــِه ولَيــــلِِّمي عس  
  

ــي       ــا تعِجــ ــِرِه فَلَــ قَبــ

  

  

 



 ٤٩

  بحر المجتث

  

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

  ِمـــيصـــا خهِمن طْنالْـــب  
 

ــاِل  ــلُ الِْهلَــ ــه ِمثْــ   والْوجــ
 

  

ـــنلَـــى مـــي عبـــلَاةُ رص  
  

  هــدى الْــورى ِمــن ضــلَالِ     
  

ــا  ــد بلَغنـ ــِه قَـ ــن ِبـ   ومـ
  

ــواِل   ــن نــ ــصودنا ِمــ   مقْــ
  

ــدٍر ــلُ قَـ ــما كَـ   ومـــن سـ
  

ــاِلي    ــدِرِه الْمتعــــ   ِبقَــــ
  

  ــد ــِه بعــ ــعلَيــ   يِإلَِهــ
  

  ِفيمــــــا أَروم اتكَــــــاِلي  
  

٥٥  

 ِعيدــس ــي لَــــ   وِإنِنــــ
  

ــالِ     ــلِّ حـ ــى كُـ ــِه علَـ   ِبـ
  

  

  

 



 ٥٠

  بحر المتقارب

  

  :الضرب األول  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

   ــر م ــن ب ــيم ــيم تِم ــا تِم فَأَم  
 

ــا     امــى ِني بور مــو ــاهم الْقَ   فَأَلْفَ
 

  

 م رقْـتٍ        أُكَرِفـي كُـلِّ و تا ِعـش  
  

ــسلَاما    ــِلني ال سرِد الْمــي ــى س   علَ
  

٥٦  

  وأَرجــو ِبــِه الْفَــوز يــوم الْمعــاِد
  

  ِإذَا لَهــب النــاِر زاد اضــطِْراما    
  

ــي   ــبحانه ِل اُهللا س رــس ــِإنْ ي   فَ
  

ــا     امرالْم ــت لَغب ــد ــفَاعته قَ ش  
  

  ِورد ِمــن حوِضــِهوأَرجــو ِبــِه الْــ
  

ــا     امــِه الْأَو ــكُو ِإلَي أَش ــت   ِإذَا ِجئْ
  

ــاءِ   ِبيالْأَن ــن ــروم ِم ذَا ي ــن فَم  
  

  ا ِبــِه وهــو مــن لَــا يــسامىحاقًــلَ  
  

  
  

  :الضرب الثَّاين  -

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــو ــِإ يِوأْي ــ ىلَ ــب ٍةوسِن   اٍتساِئ
 

 ــو شٍثع مــر ــِم يعاِض ــس لثْ   الْعال
 

  

        ـلَامـي سـِر ِمنالطُّه ـدملَى أَحع  
  

ــالْ    الْلَي ــر ــوِل م ــى طُ ــدوم علَ ي  
  

ــا  ايرالْب ــِفيع شى وــد الْه ــي   نِب
  

ــِتعالْ    اش ذَات ــار ِت النــح ِإذَا أَض  
  

  ومن نالَ ِمـن ربـِه ِحـني أَسـرى         
  

ــا مِ    ــالَ علً نــالْ  م نــا ي ــه لَ   ثْلُ
  

ــاِل الِْفع ــِريف ــاِل ش   فَــِصيح الْمقَ
  

ــالْ     ــِرمي الِْخلَ ــاِل كَ ــيم الْجلَ   عِظ
  

 قــر ب ــاح ــا لَ م ــلَاِتي ــِه ص لَيع  
  

ــشمالْ    ــب ال هو قأَر ــاح ــا فَ مو  
  

٥٧  

   علَى الْـآِل والـصحِب طُـرا       وصلِّ
  

   ٍب وــح ص ــر يخ ــم فَه ــلِّم سآلْو  
  

 



 ٥١

  بحر المتدارك

  

  :  يقول على منوال شاهد العروضيني

ــ ــ ام ــ يِل ــِإ الٌم ــرِد الَّ هم  
 

ــوذَرِب وأَ  ــ اكذَ يِنـــ   مهدأَالْـــ
 

  

  مهدــي ســِق و ــر الْخلْ يــا خ ي  
  

     مــس ــاِري أَقْ ــِه الْب ــا وِب ــم لَ   ِل
  

مأَهــد ــِل ومبـ ــام الرسـ   ِوختـ
  

   ــور الن ــو فَه مــد ــساِري الْأَقْ    ال
  

  ــي ــق الْكُرِس ــا خِل لَم ــاه   لَولَ
  

    ظَمــأَع ــرش الْ ــِل الْع ب حــو   واللَّ
  

ـ  ــ ــانُ ولَاالْ الِْإمي ــِرف ــا ع لَمو  
  

    مــأَقْو ــدين الْ ــا ال ــسانُ ولَ ـِإح  
  

٥٨  

  ــه ــرآنُ لَ ــزلَ الْقُ ن ــن ــا م ي  
  

   ــم ــِه أَنعــ ــِه اُهللا ِبــ   وعلَيــ
  

ــ اِاشــد ــشِر غَ الْح مــو ــي ي   فَع ِل
  

  )ــم ــا يعلَ ــي م ــر ِل ــسى يغِف ١()فَع(   
  

  

                                                

  . )واغفر يل يا ريب وارحم( نسخةيف  و)١(

 



 ٥٢

  فهرس قوافي المقطوعات 

  

  الصفحة  عدد األبيات  البحر  القافية  رقم املقطوعة

  ــ ب ــ
٣٧  ب٣٨  ٥  الرمل  أَح  

  ٢١  ٥  املديد  غَاِلبا  ٦

٢٢  ِخبتن٢٩  ٥  الكامل  ي  

١١  طْلُوب٢٣  ٥  البسيط  م  

  ٣٣  ٥  اهلزج  الْعرِبو  ٢٨

  ١٩  ٥  الطويل  مِصيِب  ٣

  ــ ت ــ
  ٣٢  ٥  الكامل  الصلَواِت  ٢٧

  ــ ج ــ
  ٣٥  ٥  الرجز  يلْتجى  ٣٣

  ٤٨  ٦  املقتضب  الِْعوِج  ٥٤

  ــ ح ــ
٢٥  احم٣١  ٥  الكامل  الس  

١٦  ِديح٢٦  ٥  الوافر  م  

  ٢٥  ٥  البسيط  الْماِحي  ١٥

 



 ٥٣

  

  ــ د ــ
  ٤٤  ٥  ملنسرحا  الْقَصدا  ٤٩

  ٣٤  ٥  الرجز  الْجودو  ٣١

  ٢٥  ٥  البسيط  هاِدي  ١٤

  ١٨  ٥  الطويل  محمِد  ٢

  ــ ر ــ
٤٨  ارتخ٤٣  ٥  املنسرح  الْم  

٤٥  ارتخ٤٢  ٥  السريع  الْم  

٣٦  ارعتس٣٧  ٥  الرمل  ت  

٣٠  رر٣٤  ٥  الرجز  الد  

  ٢٢  ٤  املديد  أَعذَارا  ٩

٤  ار٢٠  ٣  املديد  ن  

  ٣٥  ٥  الرجز  لْمحشرا  ٣٢

٢١  ره٢٩  ٥  الكامل  الد  

٥٢  ورر٤٦  ٤  اخلفيف  الس  

  ٢٧  ٥  الوافر  الْقَدِر  ١٨

  ٣٠  ٤  الكامل  الْقَدِرو  ٢٣

  ٣٩  ٥  الرمل  سروِري  ٣٩

  ــ ض ــ
  ١٨  ٥  الطويل  الْمحِض  ١

  

 



 ٥٤

  ــ ع ــ
٣٤  طَع٣٦  ٥  الرجز  س  

  ٤٧  ٥  املضارع  يراعى  ٥٣

  ٤١  ٥  سريعال  داِعي  ٤٣

 ــ ف ــ
  ٤٣  ٥  املنسرح  شرفَا  ٤٧

 ــ ق ــ
  ٤٠  ٥  السريع  اشِتياقو  ٤١

 ــ ك ــ
١٠  فَكتؤ٢٣  ٥  البسيط  ي  

  ــ ل ــ
  ٢٠  ٥  املديد  آلْ  ٥

  ٥٠  ٦  املتقارب  الْلَيالْ  ٥٧

  ٢٨  ٥  الكامل  ضلَالَا  ٢٠

  ٤٠  ٥  السريع  الْمرسلُ  ٤٢

  ٢٦  ٣  الوافر  فَضلُوا  ١٧

  ٤٥  ٥  اخلفيف  اِلِمثَ  ٥٠

  ٣٧  ٥  الرمل  الْمعاِلي  ٣٥

  ٤٩  ٥  اتث  ضلَاِل  ٥٥

٤٦  س٤٢  ٥  السريع  ِلالر  

  ٣١  ٥  الكامل  الْمرسِل  ٢٦

  ٣٣  ٥  اهلزج  غَِليِلي  ٢٩

 



 ٥٥

  ــ م ــ
٤٤  مد٤١  ٥  السريع  ع  

٥٨  م٥١  ٦  املتدارك  أَقْس  

١٢  ِحيم٢٤  ٥  البسيط  ر  

  ٥٠  ٥  املتقارب  السلَاما  ٥٦

٨  هم٢٢  ٥  املديد  ِخي  

٢٤  ٣٠  ٥  الكامل  قَِدمي  

  ٢٤  ٥  البسيط  ينظَِم  ١٣

  ٢٨  ٥  الكامل  الْمسِلِم  ١٩

  ــ ن ــ
  ٣٨  ٥  الرمل  ِبِإحسانْ  ٣٨

٤٠  ن٣٩  ٥  الرمل  ِمن  

  ٤٥  ٥  اخلفيف  قَدرنا  ٥١

  ٢١  ٥  املديد  عدناِني  ٧

  

 
  

  

 



 ٥٦

  ثبت المحتويات 

  

  ١.......................................................... ...............املقدمة  

  ١.. ..................................... التعريف بأيب البقاء األمحدي : الفصل األول

  ٩..... ............. ..............مظاهر جتلِّي امللكة الشعرية لألمحدي: الفصل الثَّاين 

  ١٣.... ............................... منهجية األمحدي يف مقطوعاته: الث الفصل الثَّ

  ١٧                                 مقطوعات املدائح النبوية                              

  ١٨.................................................................... حبر الطَّويل 

  ٢٠..................................................................... ر املديد حب

  ٢٣........ ...........................................................حبر البسيط 

  ٢٦.................... .................................................حبر الوافر 

  ٢٨................... .................................................امل حبر الك

  ٣٣................. ....................................................حبر اهلزج 

  ٣٤................ .....................................................حبر الرجز 

  ٣٧.............. .......................................................حبر الرمل 

  ٤٠............ ........................................................حبر السريع 

  ٤٣.......... .........................................................حبر املنسرح 

  ٤٥........ ...........................................................حبر اخلفيف 

  ٤٧....... ...........................................................ر املضارع حب

  ٤٨...... ............................................................حبر املقتضب 

  ٤٩..... ...............................................................حبر اتث 

  ٥٠.... ..............................................................حبر املتقارب 

  ٥١..... ..............................................................حبر املتدارك 

  ٥٢..... ......................................... .........فهرس قوايف املقطوعات 

 ٥٦..... ............................................................ثبت احملتويات 

 


