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ف

السالم على سيدان حمم ٍد وآله ،وَبـ ْع ُد،
احلم ُدهلل الفتاح العليم جل جالله ،و ّ
الصالة و ّ
َن َ ِ
ُّ
فالشعر
جيْ ٌل ذو َوزٍن وقافي ٍة ،ينبع من العاطفة ،وينطلق من اخليال،
العريب ف ٌّ
وحيرك الوجدان.
ليستثري األحاسيس ،وخياطب العقولّ ،
علم ٌّ
عريب قام على الشعر ،ومن أجله ،فحاجة الدارسني إىل
وعلم العروض القافية ٌ

أش ُّد حاجة ،وال غىن عن مطالعته ألي شاعرٍ.
معرفته َ

وقد َرتَّبنا موضوعات هذا الكتاب ترتيبًا ُم ً
تسلسل يناسب أبناءان يف هذه املرحلة،

وراعينا فيه األمور اآلتية :

1السهولة يف َع ْرض املوضوعات مع اإلكثار من التطبيقات اليت ُتـنَ ِّمي القدر ِات،
ِ
اململكات.
وُتـ َرِّب
الطالب قدراهتم وُيـنَ ُّمو َن ملكاهتم.
َ 2و ْضع تدريبات متنوعة ،خيتربُ هباُ
َ 3ضبْ ُط األبيات ،وكتابتها كتاب ًة عروضي ًة يف البحور ،حتديد أجزاء التفعيالت ،مثَّ ذكرالتفعيالت مع بيان حال ُك ِّل تفعيلة منها.

4الُبـ ْعد عن اإلجياز املُ ِخ ّل وَنـبْذ االستطراد املُ ِم ّل.وهللا جل جالله ُ
للزلل ،وهو حسبنا.
نسأل
إخالصا يف القول والعملَ ،وتنيبًا َّ
ً
ص

األهداف العامة ملادة العروض املقررة
عىل طالب
الصف الثاين الثانوي األزهري

1

 - ١التمييز بني علمي العروض والقافية.

 - ٢تعرف أمهية علم العروض وأهدافه وواضعه.

 - ٣التمييز بني التفعيالت العروضية والوحدات الصوتية.
 - ٤توضيح خطوات تقطيع الشعر العريب.

 - ٥تعرف كيفية الكتابة العروضية لألبيات الشعرية.
 - ٦التمييز بني الزحاف والعلل.

 - ٧التمييز بني بحور الشعر العريب ( الوافر  -اهلزج  -الكامل  -الرجز
 -الرمل  -املتقارب  -الطويل  -البسيط  -اخلفيف  -املديد )

 - ٨التمييز بني حركات حروف القافية وعيوهبا.
 - ٩تعرف صور الرضورات الشعرية.

 -١٠التقطيع العرويض لألبيات الشعرية وفق تفعيالت بحور الشعر
العريب.

 -١١اإلقبال عىل دراسة علمي العروض والقافية.

 -١٢احلرص عىل دراسة علمي العروض والقافية باهتامم.

2

القسم األول:
العروض

3

أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
العروض.
ُ -1ي َع ِّرف علم َ

العروض).
 -2يذكر سبب تسميته (بعلم َ
العروض.
 -3يوضح موضوع علم َ
العروض.
 -4يذكر واضع علم َ

 -5يعدد فوائد دراسة علم العروض.

العروضية.
 -6حيدد املقاطع الصوتية التي تتكون منها التفعيالت َ
 -7يستشعر أمهية دراسة علم العروض.
العروض.
 -٨حيرص عىل دراسة علم َ

4

العروض يف االصطالح :
يب من ِ
زحاف أو ٍ
ٍ
ِ
هو ِع ْل ٌم ُي ْع ُ
علة.
فاس ِدها ،وما يدخلها من
صحيح
رف به
أوزان الشع ِر العر ِّ
ُ
سبب التسمية :
(الع ُروض) قوالن :
َ
أص ُّح ما قيل يف سبب تسمية هذا العلم بـ َ
األول :
ّ

اليشءَ ،فن ُِق َل إىل هذا العلمَّ ،
الشعر ُي ْع َر ُ
اس ٌم ملا ُي ْع َر ُ
ض
ألن
ض عليه
ُ
َأ َّن َك ِل َم َة َ
(الع ُر ْوض) ْ
َ

عليه ،فام وافق ُأ ُس َس ُه َو َق َو ِ
صحي ٌح ،وما خالفها فهو فاسدٌ .
اعدَ ُه فهو
ْ
ال َّثاين :

َأ َّن هذا العلم ُو ِض َع يف مكة املكرمة ،ومن أسامئها (ا ْل َع ُروض)َ ،ف ُس ِّم َي باسمها؛ َت َ ُّبك ًا َو َت َي ُّمنًا.

5

موضوعه :
ٍ
ٍ
ٌ
خمصوصة.
بأوزان
موزون
العريب ،من حيث هو
موضوع علم العروض هو الشعر
ُّ
واضعه :
البرصي ،املولود سنة  ١٠٠هـ ،واملتوىف سنة  ١٧٥هـ،
األزدي
الفراهدي
اخلليل بن أمحد
ّ
ّ
ّ

ابتكره دون منازع له؛ فقد َو َجدَ عن طريق االستقراء ألشعار العرب التي تعددت نغامهتا َّ
أن

ش َب ْح ًرا ،فقام بضبط قواعدها ،وإحكام أصوهلاَّ ،
ور الشعر العريب َ ْ
خ َس َة َع َ َ
وسمها (العروض).
ُب ُح َ
ُ
ُ
البلخي املتوىف سنة  ٢١٥هـ ،فزاد َب ْح َر
األوسط سعيد بن َمسعدة
األخفش
ثم جاء
ّ

ور ست َة َع َ َ
بحرا.
َ
(املتدارك)؛ فبلغت ا ْل ُب ُح ُ
ش ً

6

فوائد دراسته :
أهم فوائد دراستك هلذا العلم ما يأيت :
ُّ

َ
ُ
موهبة ِّ
اخلطأ يف إنشائه؛ ملعرفة ما جيوز دخوله فيه مما ال جيوز.
الشع ِر
يب َم ْن لديه
ْ َ - ١تنِ ُ

ُ
الشعري صحيح الوزن وفاسده.
معرفة البيت
-٢
ّ

ِ
متييز الشع ِر من النث ِر الذي َي ُ
سامت ِّ
ْمل َ
الش ْع ِر.
بعض
ُ -٣

الرشيف ليسا من الشعر يف ٍ
َ
ُ
يشء َّ
معرفة َّ
َ
وأن ما ورد منهام عىل
واحلديث
الكريم
أن القرآن
-٤
َ

ِ
شعرا؛ لعدم ا ْل ِ
ُ
والنية؛ َّ
الشعر هو
ألن
قصد
نظام الشعر من حيث
َ
الوزن ال ُي َْك ُم عليه بكونِ ِه ً

ٍ
ٍ
ُ
عربية.
بأوزان
املوزون املقفى قصدً ا
الكالم
ُ
ومن أمثلة ما ورد منهام عىل وزن الشعر :

()1
الر َمل ا ُمل َس َّبغ.
 - ١قوله تعاىل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ؛ فإ َّن ُه جاء عىل وزن َّ

الر َجز املشطور.
بي  «: اهلل َم ْوال َنا َوال َم ْو َل َل ُك ْم » فإ َّن ُه جاء عىل وزن َّ
 - ٢وقول ال ّن ّ

( )1سورة آل عمران .اآلية.92 .
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أركان الشعر
شعرا إال إذا اجتمعت فيه أربعة أركان :
ال ُي َس َّمى الكالم
ّ
البرشي لغري املعصوم ً 
الركن األول:

ٍ
خيالية ُتثري القارئ والسامع.
جميء معانيه يف صو ٍر
ُ

الركن الثاين :

التناسب بني اللفظ واملعنى ،بأن يكون اللفظ رقي ًقا يف

الركن الثالث:

شعر،
الوزن والقافية ،فام وافق أوزان العرب فهو ٌ

الركن الرابع:

الر ّقة ،قو ًّيا يف موضع القوة.
موضع ِّ

وما خرج عليها ال ُي َس َّمى ِش ْع ًرا.
ال َق ْصد واإلرادة.

8

أجزاء التفعيالت
تتكون التفعيالت العروضية من مقاطع صوتية ُتسمى أسبا ًبا وأوتا ًدا وفواصل.
ّ
فاألسباب مجع سبب ،والسبب يتكون من حرفني ،وهو نوعان :
األول :سبب خفيف  ،وهو ما يتكون من حرفني متحرك فساكن ،ورمزه (
النوع ّ
مثل :

هَ ْل َ ،م ْن َ ،ع ْن َ ،ل ْن .

النوع ال ّثاين :سبب ثقيل  :وهو ما يتكون من حرفني متحركني ،ورمزه ( )،
نحو :

َل َك  ،بِ َك ُ ،ه َو ِ ،ه َي .

9

)،

واألوتاد مجع وتد ،والوتد يتألف من ثالثة أحرف ،وهو نوعان :
األول :وتد جمموع  ،وهو ما يتكون من حرفني متحركني فساكن ،ورمزه (
النوع ّ

مثل:

)،

َن َع ْمَ ،ل ُك ْم َ ،د َعا.

النوع ال ّثاين :وتد مفروق ،وهو ما يتكون من حرفني متحركني بينهام حرف ساكن ،ورمزه (
مثل :

س.
َل ْي َت َ ،ح ْي ُث  ،نِ ْع َم َ ،ل ْي َ

10

)،

والفواصل مجع فاصلة ،والفاصلة تتألف من أربعة أحرف أو مخسة ،وهي
نوعان :
األول  :فاصلة صغرى ،وهي ما يتكون من ثالثة أحرف متحركات فحرف ساكن،
النوع ّ

ورمزها (

)  ،مثل :

َس َم ٌكَ ،ج َب ٌل َ َ ،
ض َباَ ،ص َد َق ْت .

فالسببان :الثقيل ،واخلفيف إذا اجتمعا مع ًا ُس ِّم َيا بـ (الفاصلة الصغرى).
النوع ال ّثاين :فاصلة كربى ،وهي ما تكونت من أربعة أحرف متحركات فحرف ساكن،

ورمزها (

)  ،مثل:

ج ُل ُك ْمَ ،س َم َك ٌةَ ،ش َج َر ٌة .
َع َم َل ُك ْم َ َ ،

سبب ٌ
ثقيل ُس ِّم َيا بـ ( الفاصلة الكربى).
فالوتد املجموع إذا َس َب َق ُه ٌ
وقد ُ ِ
ج َعت املصطلحات السابقة يف قول بعض العرب :

(ج َب ِل ْنَ ،س َم َكت َْن)
وس َم َك ًة) يف العبارة السابقة يكتبان هكذا َ
(ُ )1يرسم التنوين نو ًنا ساكن ًة يف الكتابة العروضية ،فـ َ
(ج َبلٍ َ ،
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وقد ُ ِ
ج َعت املصطلحات السابقة يف قول بعض العرب :
ـم
( َل ْ

َأ َر

٥/

َع َل

َظ ْه ِر

٥//
//

َج َبلٍ

َس َم َك ًة )

()١

٥///
/٥/
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٥////

أجزاء التفعيالت

سبب

فاصلة

وتد

خفيف

ثقيل

جمموع

مفروق

هَ ْل

َل َك

َن َع ْم

َل ْي َت
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صغرى

َس َم ٌك

كربى

َع َم َل ُك ْم

ِّ
فكر!

أسباب
سبب خفيف
مثل  :هَ ْل َ ،م ْنَ ،ع ْن َ ،ل ْن.
سبب ثقيل
نحو َ :ل َك ،بِ َكُ ،ه َوِ ،ه َي.

مقاطع صوتية

فواصل

أوتاد
وتد جمموع

فاصلة صغرى

مثل َ :ن َع ْمَ ،ل ُك ْمَ ،د َعا.

مثل َ :س َمكَ ،ج َب ٌلَ َ ،
ض َباَ ،ص َد َق ْت.

وتد مفروق

فاصلة كربى

س.
مثل َ :ل ْي َت َ ،ح ْي ُث ،نِ ْع َم َ ،ل ْي َ

ج ُل ُك ْمَ ،س َم َك ٌةَ ،ش َج َر ٌة.
مثل َ :ع َم َل ُك ْمَ َ ،
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التفعيالت العروضية

15

أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 -١حيدد حروف تقطيع البحور.

 -٢يكتب بي ًتا كتابة عروضية صحيحة.
 -3يقطع بي ًتا مقاطع صوتية منفصلة.

 -٤يبني تفعيالت البحور بعد تقطيعها.

 -٥هيتم بدراسة التفعيالت العروضية.
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ٍ
أحرف
سمى بـ (أحرف التقطيع) ،وهي عرشة
األحرف التي منها التفعيالت َ
العروضية ُت َّ
(س ُيو ُفنَا َل َع ْت).
جمموعة يف قوهلم ُ :
عددها وأقسامها :
العروضية َع ْ ٌ
ش ،تنقسم من حيث عدد أحرفها قسمني :تفعيالت مخاسية،
التفعيالت َ
وتفعيالت سباعية.

فالتفعيالت اخلامسية تفعيلتان ،مها :
َ -١ف ُع ْو ُل ْن ،وهي مكونة من مقطعني :
فعو =  ،)٥//فسبب خفيف ( ُل ْن= .)٥/
وتد جمموع ( ُ
َ -٢ف ِ
اع ُل ْن ،وهي مكونة من مقطعني :
سبب خفيف ( َفا =  ،)٥/فوتد جمموع ِ
(ع ُل ْن = .)٥//
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التفعيالت
َف ُع ْو ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

مقاطع صوتية

التقطيع

٥//

وتد جمموع

ُل ْن

٥/

سبب خفيف

َفا

٥/

سبب خفيف

٥//

وتد جمموع

فعو
ُ

ِع ُل ْن
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والتفعيالت السباعية ثامن ،هي :
َ -1م َف ِ
اع ْي ُل ْن ،وهي مكونة من ثالثة مقاطع:
وتد جمموع ( َم َفا= )٥//فسببني خفيفني ِ
(ع ْي ُل ْن=.)٥/٥/
اع َلت ُْن ،وهي مكونة من ثالثة مقاطع:
ُ -2م َف َ
(ع َلت ُْن=.)٥///
(م َفا= ،)٥//فسببني ثقيل وخفيف َ
وتد جمموع ُ
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اع ال ُت ْن ،وهي مكونة من ثالثة مقاطع:
َ -3ف ِ
اع= )/٥/فسببني خفيفني َ
(ل ُت ْن=.)٥/٥/
وتد مفروق ( َف ِ
ُ -4م ْس َت ْف ِع ُل ْن ،وهي مكونة من ثالثة مقاطع:
َف = ،)٥/٥/فوتد جمموع ِ
(م ْست ْ
(ع ُل ْن =.)٥//
سببني خفيفني ُ
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َ -5ف ِ
اعال ُت ْن ،وهي مكونة من ثالثة مقاطع:
سبب خفيف ( َفا= ،)٥/فوتد جمموع ِ
(عال= ،)٥//فسبب خفيف ( ُت ْن=.)٥/
ُ -6م َت َف ِ
اع ُل ْن ،وهي مكونة من ثالثة مقاطع:
(م َت = )//فخفيف ( َفا= ،)٥/فوتد جمموع ِ
(ع ُل ْن =.)٥//
سبب ثقيل ُ
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ُ -7م ْس َت ْف ِع ُل ْن ،وهي مكونة من ثالثة مقاطع:
س= ،)٥/فوتد مفروق ( َت ْف ِع= ،)/٥/فسبب خفيف ( ُل ْن=.)٥/
سبب خفيف ُ
(م ْ
والت ،وهي مكونة من ثالثة مقاطع:
َ -8م ْف ُع ُ
(الت =.)/٥/
سببني خفيفني ( َم ْف ُعو= ،)٥/٥/فوتد مفروق
ُ
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والتفعيالت السباعية ثامن هي  :وهي مكونة من ثالثة مقاطع:
التفعيالت
َ -١م َف ِ
اع ْي ُل ْن
اع َل ُت ْن
ُ -٢م َف َ
اع ال ُت ْن
َ -٣ف ِ
ُ -٤م ْس َت ْف ِع ُل ْن

َم َفا
ِع ْي ُل ْن

٥///

اع
َف ِ

/٥/

َل ُت ْن
ُم ْست ْ
َف

٥/٥/
٥/٥/

ِع ُل ْن

ُ -٦م َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت
َفا

َ -٨م ْف ُع َ
ول ُت

٥//

َع َل ُت ْن

َ -٥ف ِ
اعال ُت ْن

٥//

٥/٥/

ُم َفا

َفا
ِعال

ُ -٧م ْس َت ْف ِع ُل ْن

التقطيع

٥//
٥/

وتد جمموع

سببني خفيفني
وتد جمموع

فاصلة صغرى
وتد مفروق

سببني خفيفني
سببني خفيفني
وتد جمموع

سبب خفيف

٥//

وتد جمموع

//

سبب ثقيل

٥/

ُت ْن

مقاطع صوتية

٥/

سبب خفيف
سبب خفيف

ِع ُل ْن

٥//

وتد جمموع

َت ْف ِع

/٥/

وتد مفروق

٥/٥/

سببني خفيفني

٥/

س
ُم ْ
ُل ْن

٥/

َم ْف ُعو

َل ُت

/٥/

23

سبب خفيف
سبب خفيف
وتد مفروق

وتنقسم التفعيالت العروضية من حيث األصالة والفرعية قسمني  :أصول ،وفروع.
تفعيلة بدأت ٍ
ٍ
ٍ
فاألصول هي ُّ :
أربع :
بوتد جممو ٍع أو
كل
مفروق ،وهي ٌ
َ -١ف ُع ْو ُل ْن

٥/٥//

َ -٢م َف ِ
اع ْي ُل ْن

٥/٥/٥//

اع َل ُت ْن
ُ -٣م َف َ

٥///٥//

اع َل ُت ْن
َ -٤ف ِ

٥/٥//٥/

ٍ
ٍ
والفروع هي ُّ :
ٍ
ست :
بسبب
تفعيلة بدأت
كل
خفيف أو ثقيلٍ  ،وهي ٌّ
َ -١ف ِ
اع ُل ْن

ُ -٢م ْس َت ْف ِع ُل ْن

٥//٥/
٥//٥/٥/

َ -٣ف ِ
اعال ُت ْن

٥/٥//٥/

ُ -٤م ْس َت ْف ِع ُل ْن

٥//٥/٥/

َ -٥م ْف ُع ْو َل ُت

/٥/٥/٥/

ُ -٦م َت َف ِ
اع ُل ْن

٥//٥///
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الفرق بني ( َف ِ
اع َل ُت ْن) :
اع َل ُت ْن) ،و ( َف ِ

َف ِ
اعال ُت ْن

اع ال ُت ْن
َف ِ

تتكون من ٍ
ٍ
مفروق فسببني خفيفني
وتد
 : 1تتكون من سببني خفيفني بينهام
وتدٌ
جمموع
ٌ

2

فرع
ٌ

ٌ
أصل

اع ال ُت ْن)
واأللف التي هي احلرف الثاين يف ( َف ِ
 : 3األلف التي هي احلرف الثاين يف
ثاين وتد ،ولذلك ال يدخلها اخلبن؛ ََّ
ألن اخلبن
( َف ِ
اعال ُت ْن) ثاين سبب ،ولذلك
زحاف ،والزحاف خاص بثواين األسباب ،وال
يدخلها اخلبن؛ فتصري ( َف ِعال ُت ْن)
يدخل األوتاد

 : 4تكون يف أبحر :املديد ،والرمل ،تكون يف بحر املضارع
َّ َ
واخلفيف ،وا ُمل ْجتَث
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و(م ْس َت ْف ِع ُل ْن):
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن)ُ ،
الفرق بني ُ

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

 : 1تتكون من سببني خفيفني بينهام
وتد مفروق

تتكون من سببني خفيفني بعدمها وتد جمموع

 : 2الفاء التي هي احلرف الرابع يف
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) ثاين سبب ،ولذلك
ُ
يدخلها َّ
(م ْست َِع ُل ْن)
الط ّي ،فتصبح ُ

(م ْس َت ْف ِع
والفاء التي هي احلرف الرابع يف ُ
ُل ْن) ثاين ٍ
وتد ،ولذلك ال يدخلها َّ
الط ّي؛
َّ
ألن الطي زحاف ،والزحاف خاص بثواين
األسباب ،وال يدخل األوتاد

والر َجز ،والرسيع،
 : 3تكون يف بح ِري اخلفيف واملجتث تكون يف أبحر  :البسيطَّ ،
َ ْ
واملنرسح ،واملقتضب
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س ١ما معنى العروض؟ ِ
ولَا َذا ُس ِّم َي هبذا االسم؟

س 2ما موضع علم العروض؟ وما ثمرة دراسته؟

وحدِّ د
من حيث عدد األحرفَ ،
س 3ما عدد التفعيالت العروضية؟ واذكر قسميها ْ
التفعيالت األصول والفروع.

س 4ما الفرق بني ( َف ِ
اع ال ُت ْن ) ؟
اعال ُت ْن ) و ( َف ِ
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س٥

(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) و ( ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن) ؟
ما الفرق بني ُ

تعريفها

املصطلحات
 )١السبب الثقيل
 )٢السبب اخلفيف
 )٣الوتد املجموع
 )٤الوتد املفروق
 )٥الفاصلة الكربى
 )٦الفاصلة الصغرى
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س ٦عرف املصطلحات اآلتية مع التمثيل :
(السبب الثقيل  -السبب اخلفيف  -الوتد املجموع  -الوتد املفروق  -الفاصلة
الكربى  -الفاصلة الصغرى).

س ٧علل ِلَا يأيت :
(أ) دخول اخلبن يف ( َف ِ
اع َل ُت ْن).
اع َل ُت ْن) وعدم دخوله يف ( َف ِ

(م ْس َت ْف ِع ُل ْن).
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) وعدم دخوله يف ُ
(ب) دخول الطي يف ُ

إالم ُت ِشري العبارة اآلتية ْ َ ( :ل َأر َع َل َظ ْه ِر َج َبلٍ َس َم َك ًة) ؟
َ
س٨

سِ ٩م َّم تتكون التفعيالت اآلتية :
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن َ -ف ِ
والت)؟
اع َل ُت ْن َ -ف ُع ْو ُل ْن َ -م ْف ُع ُ
اع ُل ْن ُ -م َف َ
ُ
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الزحاف والعلة
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أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
واصطالحا.
 - ١يكتب تعري ًفا للزحاف لغة
ً
 - ٢حيدد أنواع الزحاف.

 - ٣يميز بني أنواع الزحاف املفرد.

 - ٤يميز بني مصطلحات الزحاف املركب (اخلبل  -اخلزل -الشكل  -النقص).
 - ٥يقطع أبيا ًتا ويبني ما وقع فيها من الزحاف املفرد.

 - ٦يبني موضع ما وقع من الزحاف املركب يف األبيات الشعرية.
 - ٧يقطع أبيا ًتا إىل أسباب وأوتاد وفواصل.

 - ٨حيدد فوائد الزحاف والعلل.
 - ٩حيدد أنواع علل الزيادة.

واصطالحا.
 - ١٠يكتب تعري ًفا للعلة لغة
ً
 - ١١حيدد أنواع علل النقص.

 - ١٢يميز بني ( القطف -البرت  -القطع  -القرص  -الوقف  -الكسف  -الصلم -
احلذذ  -احلذف).

 - ١٣حيدد أنواع العلل اجلارية جمرى الزحاف.

 - ١٤حيدد املقصود بالزحاف اجلاري جمرى العلة.

 - ١٥يميز بني الزحاف والعلل.

 - ١٦يستشعر رضورة الزحاف والعلل.
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ِ
التفعيالت ،كـ  :تسكني حرف متحرك ،أو حذفه ،أو حذف حرف
تغيريات تدخل
هناك
ٌ

سمى بـ(الزحاف والعلة).
ساكن ،أو زيادته ،أو حذف أكثر من حرف ،أو زيادته ،وهذا ما ُي َّ

ري الز ٍم ،وهو (الزحاف) والعلة اجلارية جمراه ،ومنها ما هو
هذه التغيريات منها ما هو غ ُ
الزم ،وهو (العلة) والزحاف اجلاري جمراها.
ٌ
ً
أول  :الزِّ حاف
تعريفه :
العروض والرضب
الزحاف يف االصطالح  :تغيري خمتص بثواين األسباب ،يدخل َ

عرض للشاعر يف أول ٍ
بيت مل يلزم َتكراره يف بقية القصيدة.
واحلشو ،وإذا َ

وتغيري الزحاف ينحرص يف تسكني احلرف املتحرك ،أو حذفه ،أو حذف احلرف الساكن.
أنواعه :
ألنا تكون ثواين
َم َُّل الزحاف من التفعيلة احلرف الثاين والرابع واخلامس والسابع؛ َّ
ٍ
أسباب وهو نوعان :مفرد ،ومزدوج.
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ٍ
واحد من التفعيلة ،وهو ثامنية أنواع
موضع
(الزحاف املفرد) هو :التغيري املوجود يف
فـ ّ
ٍ
مذكورة يف اجلدول اآليت:

م

الزحاف

مثاله

تعريفه

1
2

َ
اخل ْب ُن

اإلضامر

تسكني الثاين املتحرك

3

الو ْقص
َ

حذف الثاين املتحرك

4

الطي

حذف الرابع الساكن

5

القبض

حذف اخلامس الساكن

6

الع ْصب
َ

إسكان اخلامس املتحرك

7

العقل

حذف اخلامس املتحرك

8

َ
الك ّ
ف

حذف الثاين الساكن

حذف السابع الساكن
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َف ِع َل ُت ْن

ُم ْت َفا ِع ُلنْ
ُم َف ِ
اع ُل ْن

األصل

َف ِ
اع َل ُت ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْست َِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

اع ْل ُت ْن
ُم ُف َ

ُم َفا َع َل ُتنْ

َم َف ِ
اع ُل ْن
اع ُت ْن
ُم َف َ

َم َف ِ
اع ُ
يل

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

ُم َفا َع َل ُتنْ
َم َف ِ
اعي ُل ْن

والزحاف املزدوج هو  :التغيري املوجود يف موضعني من التفعيلة ،وهو أربعة أنواع ّ
موضحة
ّ

يف اجلدول اآليت :

م

الزحاف

مثاله

تعريفه

األصل

١

َ
اخل ْب ُل

والطي
اجتامع اخلبن
ّ

ُمت َِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

٢

اخلزل

اجتامع اإلضامر والطي

ُم ْت َف ِع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

٣

َّ
الش ْكل

اجتامع اخلبن والكف

الت
َف ِع ُ

َف ِ
اعال ُت ْن

٤

ال َّن ْقص

اجتامع العصب والكف

اع ْل ُت
ُم َف َ

اع َلت ُْن
ُم َف َ
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ثانيا  :العلة
تعريفها :

العروض أو الرضب ،وإذا َد َخ َل
العلة يف االصطالح :
تغيري يدخل األسباب واألوتاد من َ
ٌ

ِ
التزم ُه يف سائر أبياهتا.
يف أول بيت من القصيدة َو َج َب عىل
الشاعر ُ
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أنواعها :
العلة نوعان  :علة بالزيادة ،وعلة بالنقص.
أول ِ :
ٍ
ً
حرف أو حرفني
(ع َّلة الزيادة)  :تدخل تفعيالت البحور املجزوءة فقط ،وتكون بزيادة

مبينة يف اجلدول اآليت :
يف آخرها ،وهي ثالثة أنواع َّ

م

العلة

تعريفها

١

َّ
التْفيل

زيادة سبب خفيف عىل التفعيلة
التي آخرها وتد جمموع.

َف ِ
َف ِ
اع ُل ْن،
اعال ُت ْن،
اعال ُت ْنُ .م َت َف ِ
ُم َت َف ِ
اع ُل ْن.

٢

ال َّت ْذييل

زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة
التي آخرها وتد جمموع.

َف ِ
اع َل ْن،
ُم َت َف ِ
اع ْ
الن.

َف ِ
لن،
اع ْ
ُم َت َف ِ
لن.
اع ْ

٣

ال َّت ْسبيغ

زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة
التي آخرها سبب خفيف.

َف ِ
اعال َت ْ
ان.

َف ِ
اع َل ُت ْن.
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مثاهلا

األصل

ثان ًياِ :
(ع َّلة ال َّن ْقص) :تدخل تفعيالت البحور التامة واملجزوءة ،وتكون بنقصان حركة أو

حرف أو أكثر من آخرها ،وهي تسعة أنواع ّ
موضحة يف اجلدول اآليت :
م

العلة

١

ا ْل َو ْقف

٣

ا ْل َق ْص

٤

ا ْل َق ْطع

٢

ا ْل َك ْسف

تعريفها

مثاهلا

األصل

إسكان السابع املتحرك

والت
َم ْف ُع ْ

َم ْف ُع ْو َل ُت

حذف ساكن السبب

َف ِ
الت،
اع ْ
َف ُع ْ
ول.

َف ِ
اعال ُت ْن،
َف ُعو ُل ْن.

ُم ْس َت ْف ِع ْل،
ُم َت َف ِ
اع ْل،
َف ِ
اع ْل.

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ،
ُم َت َف ِ
اع ُل ْن،
َف ِ
اع ُل ْن.

حذف السابع املتحرك
اخلفيف من آخر التفعيلة
وإسكان متحركه.

حذف ساكن الوتد

املجموع من آخر التفعيلة
وإسكان ما قبله.

َم ْف ُعوال

َم ْف ُع ْو َل ُت

٥

ْا َ
حل ْذف

حذف السبب اخلفيف من

َف ِ
اعال،
َم َف ِ
اع ْي،

٦

ْا َ
حل َذذ

حذف الوتد املجموع من

ُم َت َفا.

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن.

٧

الص ْلم
َّ

حذف الوتد املفروق من

َم ْف ُع ْو.

والت.
َم ْف ُع ُ

٨

ا ْل َب ْت

اجتامع احلذف والقطع

٩

ا ْل َق ْطف

اجتامع احلذف وا ْل َع ْصب.

َف ِ
اع ْل،
َف ْع.

َف ِ
اعال ُت ْن،
ُف ُع ْو ُل ْن.

آخر التفعيلة.

آخر التفعيلة.

آخر التفعيلة.
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َف ُع ْو.

اع ْل.
ُم َف َ

َف ِ
اعال ُت ْن،
َم َف ِ
اع ْي ُل ْن،
ُف ُع ْو ُل ْن.

اع َلت ُْن.
ُم َف َ

الزحاف اجلاري جمرى العلة :
نوع من الزحاف جيري جمرى العلة يف لزومه العروض أو الرضب ،فإذا َد َخ َل يف
هناك ٌ

ٍ
التزام ُه يف سائر األبيات .من أمثلته :
وجب عىل الشاع ِر
بيت َ
ُ

القبض يف عروض بحر الطويل ( َم َف ِ
اع ُل ْن) ،وأصلها َ ( :م َفاعي ُل ْن).

اخلبن يف عروض بحر البسيط التام ( َف ِع ُل ْن) ،وأصلها َ ( :ف ِ
اع ُل ْن).

اع َل ُت ْن).
(م َف َ
(م َف َ
اع ْل ُت ْن) ،وأصلها ُ :
العصب يف الرضب الثاين من بحر الوافر املجزوء ُ

ٌ
ريا يف ثواين األسباب ،وجا ٍر جمرى العلة من حيث لزومه.
فهذا كله
زحاف من حيث كونه تغي ً
القبض
عروض بحر الطويل
َم َف ِ
اع ُل ْن

َم َفاعي ُل ْن

الزحاف اجلاري

اخلبن
عروض بحر البسيط التام
َف ِ
اع ُل ْن

جمرى العلة

العصب

الرضب الثاين من بحر
الوافر املجزوء

اع َلت ُْن
ُم َف َ

َف ِع ُل ْن
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اع ْلت ُْن
ُم َف َ

العلة اجلارية جمرى الزحاف :
نوع من العلة جيري جمرى الزحاف يف عدم اللزوم ودخوله العروض والرضب
وهناك ٌ

ض يف ٍ
واحلشو؛ فإذا َع َر َ
التزام ُه يف سائر األبيات ،وجيوز له تركه،
بيت مل جيب عىل الشاع ِر
ُ

ومن أمثلته:

١ـ ال َّتشْ ِع ْي ُث ،وهو :حذف أول الوتد املجموع من ( َف ِ
اعال ُت ْن) ،فتصري به ( َفاال ُت ْن) يف
البحرين :اخلفيف التام ،و املجتث.

َ
العروض األوىل من بحر
-٢
احل ْذ ُف ،وهو :حذف السبب اخلفيف من آخر ( َف ُعو ُل ْن) يف َ
املتقارب ،فتصري به ( َف ُعو).

العلة اجلارية جمرى الزحاف

ال َّت ْش ِع ْي ُث

َ
احل ْذ ُف

تعريف:
حذف أول الوتد املجموع
مثل:
َف ِ
اعال ُت ْن

تعريف:
حذف السبب اخلفيف من آخر
مثل:

َفاال ُت ْن

َف ُعو ُل ْن
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َف ُعو

الفرق بني الزحاف والعلة :
يظهر الفرق بني الزحاف والعلة يف األمور اآلتية :
ِ
َ
َّ -١
تغيري يكون باحلذف والزيادة.
باحلذف ،أما العلة
تغيري ال يكون إال
الزحاف
أن
ٌ
ٌ
َ
َّ -٢
خمتص بثواين األسباب ،أما العلة فتكون يف األسباب واألوتاد.
الزحاف
أن
ٌّ

َّ -٣
العروض والرضب.
العروض والرضب واحلشو ،أما العلة فتقع يف َ
أن الزحاف يقع يف َ

َ
َّ -٤
الزحاف إذا َعرض ال يلزم غال ًبا ،وإذا لزم ُس ِّم َي زحا ًفا جار ًيا جمرى العلة ،والعلة إذا
أن
يت عل ًة جارية جمرى الزحاف.
عرضت لز َم ْت غال ًبا ،وإذا مل تلزم ُس ِّم ْ
َ

م

َ
الزحاف

العلة

١

ِ
باحلذف.
تغيري ال يكون إال
ٌ

تغيري يكون باحلذف والزيادة.
ٌ

٢

خمتص بثواين األسباب
الزحاف
ٌّ

العلة فتكون يف األسباب واألوتاد.

٣

العروض والرضب
الزحاف يقع يف َ
واحلشو.

العروض والرضب.
العلة فتقع يف َ

4

عرضت لز َم ْت غال ًبا ،وإذا مل تلزم
الزحاف إذا َعرض ال يلزم غال ًبا ،وإذا العلة إذا َ
يت عل ًة جارية جمري الزحاف.
لزم ُس ِّم َي زحا ًفا جار ًيا جمري العلة.
ُس ِّم ْ
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س١

ما الزحاف يف االصطالح؟ وما نوعاه؟

س2

ما العلة يف االصطالح؟ وما نوعاها؟

س3

ما الزحاف اجلاري جمرى العلة؟ وما العلة اجلارية جمرى الزحاف؟

س4

ما الفرق بني الزحاف والعلة؟
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س5

عرف املصطلحات اآلتية مع التمثيل ( :الطي ،اخلبن ،العصب ،الكف ،
الرتفيل ،احلذف ،التذييل ،احلذذ ،الكسف ،القطع).

تعريفها

املصطلحات
 )١الطي
 )٢اخلبن
 )٣العصب
 )٤الكف
 )٥الرتفيل
 )٦احلذف
 )٧التذييل
 )٨احلذذ
 )٩الكسف
 )١٠القطع
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س 6م َّثل ملا يأيت ( :اإلضامر ،الصلم ،القبض ،التسبيغ).

س7

بم تسمى التغريات اآلتية مع التمثيل :
(أ) إسكان اخلامس املتحرك.
(ب) حذف الثاين املتحرك.
(ج) إسكان السابع املتحرك.
(د) حذف السابع الساكن.
(هـ) حذف السابع املتحرك.
(و) حذف الوتد املجموع من آخر التفعيلة.
(ز) حذف الوتد املفروق من آخر التفعيلة.
(ح) اجتامع احلذف مع القطع.
(ط) اجتامع احلذف مع العصب.
(ي) اجتامع َ
اخل ْبن مع الطي.
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س٨

ما الزحافات التي تدخل احلرف الثاين من التفعيلة ؟

س9

ما الزحاف الذي يدخل احلرف السابع من التفعيلة؟

س 10ما الزحافات التي تدخل احلرف اخلامس من التفعيلة؟

س١١

ْذف احلرف السابع من ٍّ
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن ،و ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن) قد ُي ُ
كل منهام،
التفعيالتان ُ

س١٢

ُ
والت) تغيريان ،فبامذا ُي َس َّميان؟ وما الفرق بينهام؟
يدخل احلرف السابع من ( َم ْف ُع ُ

سمى هذا التغيري؟
و ُي َس ّك ُن ما قبله .فبامذا ُي َّ

وهل مها زحاف أو علة ؟
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(م ْس َت ْف ِع ُل ْن ِ -
والت ُ -م ْس َت ْف ِع ُل ْن  -فاعالتن ُ -ف ُعو ُل ْن).
فاع ُل ْن َ -م ْف ُع ُ
سُ ١٣
اخبِن التفعيلتني األوىل والثانيةْ ،
واط ِو التفعيلتني الثالثة والرابعةُ ،
وك َّف التفعيلة
ْ

اخلامسة ،وا ْقبض األخرية.
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الكتابة العروضية

46

أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 - ١حيدد ما يعتد به عند الكتابة العروضية.

 - ٢حيدد ما ال يعتد به عند الكتابة العروضية.
 - ٣يوضح قواعد الكتابة والتقطيع.

 - ٤يميز بني احلروف التي يعتد هبا واحلروف التي ال يعتد هبا عند
الكتابة العروضية.

 - ٥يكتب بي ًتا شعر ًيا كتابة عروضية.

 - ٦يميز بني الكتابة العروضية وغري العروضية.

 - ٧حيرص عىل الكتابة العروضية لألبيات الشعرية.
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(ه َذا) ُم َك َّو َن ٌة من
تقوم الكتابة العروضية لألبيات عىل االعتداد باملنطوق ال املكتوب ،فـ َ

ِ
ِ
ٍ
ٍ
أحرف ،و ُتكتب
مخسة
بوا) ُم َك َّو َن ٌة من
أحرف ،و ُتكتب
ثالثة
عروضيا أربعة َ
(ها َذا) و َ
(ص َ ُ
ًّ
بو).
عروضيا أربعة َ
(ص َ ُ
ًّ

قواعد الكتابة والتقطيع

()١

ٍ
ٍ
ُّ -١
فك اإلدغامُّ ،
مشدد ُيكتب حرفني ،أوهلام ساكن والثاين متحرك ،فـ ( َم َّر ،و َقدَّ َم)
حرف
فكل
تكتبان َ :م ْر َرَ ،قدْ َد َم.

َ -٢ج ْع ُل التنوين نو ًنا ساكن ًة ،فـ ( َجالِ ٌس ،و َحا ِر ًسا ،و َش ِ
اع ٍر) تكتبَ :جالِ ُس ْن،
،ش ِ
َحا ِر َس ْن َ
اع ِر ْن.

ُّ -٣
وتأمل األمثلة اآلتية:
كل ما ُينطق ُيكتب ،وما ال ُينطق ال ُيكتبَّ ،

ٍ
تفعيالت بعد معرفة البحر الذي ينتمي إليه.
( )1التقطيع جعل البيت ِق َط ًعا متساوي ًة مع ما يقابلها من
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الكلمة

كتابتها

الكلمة

كتابتها

هَ َذانَ ،ذلِك

هَ ا َذانَ ،ذالِك

ر،واع َم ْل
اس َتغْ َف
ْ
َف ْ

،و ْع َم ْل
َف ْس َتغْ َف َر َ

الر ْحَن
اهللَّ ،

اله،ار َر ْحَان
َا ْل
ْ

ِ
والع ْل ِم،فا ْل َف ْهم

َو ْل ِع ْلمَ ،ف ْل َف ْهم

َل ِك ْنَ ،ل ِك َّن

الكن،الك ْن َن
ْ

،فالسعادة
َّ
والص ْب َّ

وص َص ْبَ ،ف ْس َس َعادة
ْ

َط َه

َطاهَ ا

و،بع ْم ٍرو
َع ْم ٌر َ

،بع ْم ِرنْ
َع ْم ُرنْ َ

آمن،قرآن

َأامنُ ،ق ْر َأان

َأ َتى ا ُمل ْفتِي

َأ َت ْ ُل ْفتِي

ل ُه،بِ ِه

ُهل ِ
و،بي

قاض ْاملَ ِدينَة
ِ

َق ِ
اض ْلَ ِدينَة

داود،طاوس

داوود،طاووس

مائة،أو ُل ُ
ُ
و،أولئك

َة،أ ُل ُ
ِمئ ُ
و،أالئك
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ُ
حرف مدٍّ من جنسها ،فإن كانت حركته فتح ًة ،مثل:
الر ِو ّي
 -٤ينشأ عن إشباع حركة َّ

اب) فحرف اإلشباع هو األلف َ
َ
(ج ُ
(أ َصا َبا) ،وإن كانت حركته ضم ًة ،مثلِ َ :
يل)
(أ َص َ

فحرف اإلشباع هو الواو َ ِ
(ج ْي ُلو) ،وإن كانت حركته كرس ًة ،مثل( :يف الدِّ ِ
ين) فحرف

اإلشباع هو الياء (يف الدِّ ينِي).

ُ -٥يقابل احلرف املتحرك من البيت املراد وزنه بحركة التفعيلة ( ،)/و ُيقابل احلرف الساكن
منه بالساكن منها (.)5

احلركة
السكون
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وتأمل قول عنرتة :

َوَك َما َع ِل ْم ِت َش َمائِِلي َوتَ َك ُّرِمي

َوإِذَا َص َح ْو ُت َف َما أُ َق ِّص ُر َع ْن نَ ًدى
وإذا َص َح ْو

ص
ُت َف َم ُأ َق ْ

ص َع ْنن ََدنْ
ِ ُ

َو َك َم َع ِل ْم

تِ َش َمئِ ِل

َو َت َك ْر ُر ِم ْي

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن
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مصطلحات عروضية
أوال :ألقاب األبيات:
مجيع تفعيالتِ ِه يف بحره ،مثل قول الشاعر:
التام ،وهو:
ُ -١
ُ
البيت ُّ
البيت الذي استوىف َ
َو َأ َط َ
اء ُه .
ال ِف ْي ِه فقد َأ َر ا َد ِه َج َ

َو إِ َذا ا ْم ُر ٌؤ َم َد َح ا ْم َر ًء ا لِن ََوالِ ِه

فهو من بحر الكامل الذي يتكون من ست تفعيالت ،هي:
اع ُل ْن ُم َت َف ِ
اع ُل ْن ُم َت َف ِ
ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

اع ُل ْن ُم َت َف ِ
اع ُل ْن ُم َت َف ِ
ُم َت َف ِ
اع ُل ْن
التطبيق:

البيت
الشعري
اخلط
َو إِ َذ ْم ُر ُؤ نْ
العرويض
احلركات
والسكنات ٥//٥///

الشطرالثاين

الشطراألول

َو إِ َذا ا ْم ُر ٌؤ َم َد َح ا ْم َر ًء ا لِن ََو الِ ِه

التفعيالت ُم َت َفا ِع ُل ْن

ح َر َء نْ
َم َد َ ْ

لِن ََو ِالِ ْي

َو َأ َط َ
اء ُه
ال ِف ْي ِه فقد َأ َر ا َد ِه َج َ
َو َأ َط َ
ال ِف ْيـ ِ
اء ُه ْو
ـه َف َقدْ َأ َر ا َد ِه َج َ

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

ُم َت َفا ِع ُل ْن

ُم َت َفا ِع ُل ْن

ُم َت َفا ِع ُل ْن

ُم َت َفا ِع ُل ْن

ُم َت َفا ِع ُل ْن
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 -٢البيت املجزوء ،وهو  :البيت الذي ُح ِذ َف ْت َعروضه ورض ُبه ،وصار ما قبلهام من
ً
عروضا ورض ًبا ،مثل قول الشاعر :
التفعيالت

وم ْق ِف ُر
ِم ْن ُأ ِّم َع ْم ٍر ُ

اج َق ْلبِي َم ْن ِز ٌل
َقدْ هَ َ

فهو من الرجز املجزوء الذي يتكون من أربع تفعيالت هي :
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُ -م ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُ -م ْس َت ْف ِع ُل ْن

التطبيق:
الشطراألول

الشطرالثاين

البيت الشعري

اج َق ْلبِي َم ْن ِز ٌل
َقدْ هَ َ

وم ْق ِف ُر
ِم ْن ُأ ِّم َع ْم ٍر ُ

اخلط العرويض

ب َم ْن ِز ٌل ْن
َقدْ هَ َ
اج َق ْل ِ ْ

ِم ْن ُأ ْم ِم َع ْم

ِرنْ ُم ْق ِف ُر ْو

احلركات والسكنات ٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

التفعيالت
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 -٣البيت املشطور ،وهو  :البيت الذي ُح ِذ َف نصفه ،وبقي النصف اآلخر ،كقول الشاعر:
الشطر
البيت الشعري

لش ْع ُر َص ْع ٌب َو َط ِو ٌ
َا ِّ
يل ُس َّل ُم ْه

اخلط العرويض

َا ْش َش ْع ُر َص ْعـ

ـ ُب ْن َو َط ِوي

ُل ْن ُس ْل َل ُمه

احلركات والسكنات

٥//٥/٥/

٥///٥/

٥//٥/٥/

التفعيالت

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْست َِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

فهذه األبيات من الرجز املشطور الذي يتكون من ( ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن) ثالث مرات.
 -٤ال َب ْي ُت امل ْن ُه ُ
وك ،وهو  :ال َب ْي ُت الذي ُح ِذ َف ثلثاه ،و َب ِق َي الثلث اآلخر ،ومنه قول ورقة بن نوفل:
َيا َل ْيتَنِي ِف ْي َها َج َذ ْع
َأ ُخ ُّب ِف ْي َها َو َأ َض ْع

(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) مرتني.
فهذان البيتان من الرجز املنهوك الذي يتكون من ُ
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املدور ،وهو  :البيت الذي تكون َعروضه والتفعيلة األوىل من الشطر الثاين
 -٥البيت َّ
مشرتكتني يف كلمة واحدة ،كقول الشاعر :
َو َما َظ ْه ِر ْي لِ َب ِ
اغي َّ
الض ْيــ

ــــم بِ َّ
الظ ْه ِر َّ
الذ ُل ْو ِل
ِ

ٍ
ُ
بنقص؛ لتتساوى مع الرضب
عروض ُه بزيادة أو
رصع ،وهو  :البيت الذي ُغيِّ َ ْت
 -٦البيت ا ُمل َّ
والروي.
يف الوزن
ّ

()1

ومثاله :تغيري عروض الطويل بالزيادة؛ فهي مقبوضة وجو ًبا ( َم َف ِ
اع ُل ْن) ،وال تأيت

صحيح ( َم َف ِ
ٍ
اع ْي ُل ْن) ،كقول امرئ القيس :
رضبا
مطلع
البيت
صحيح ًة إال أن يكون
ُ
َ
ٌ
قصيدةُ ،
ِق َفا َن ْب ِ
ب َو ِع ْر َف ِ
ك ِم ْن ِذ ْك َرى َحبِ ْي ٍ
ان

َو َر ْب ٍع َع َف ْت آ َيا ُت ُه ُم ْن ُذ َأزْ َم ِ
ان

ان
َ --------------و ِع ْر َف ِ

ان
ُ --------------ذ َأ زْ َم ِ

م َف ِ
اعي ُل ْن
--------------

ُم َف ِ
اع ْي ُل ْن
--------------

والروي  ،ثم تعود إىل حاهلا يف األبيات التالية له .والغرض منه
( )1غال ًبا ما يكون الترصيع يف مطلع القصيدة؛ لتتساوى العروض مع الرضب يف الوزن
ّ
 :التنبيه عىل كون البيت مطلع قصيدة.
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وجاءت يف البيت الذي ييل هذا املط َلع مقبوضة ً ،فقد قال :
َأ َت ْت ِح َج ٌج َب ْع ِدي َع َل ْي َها َف َأ ْص َب َح ْت

َك َخ ِّط َز ُبو ٍر ِف َم َص ِ
اح ِ
ف ُر ْه َب ِ
ان

َ --------------ف َأ ْص َب َح ْت

ان
ِ --------------ف ُر ْه َب ِ

َم َف ِ
اع ُل ْن
--------------

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن
--------------

حمذوف ( َم َف ِ
ٌ
اعي) ،كقول حافظ إبراهيم :
رضبا
وتغيريها بالنقص إذا كان البيت مطلع قصيدةُ ،
َر َج ْع ُت لِ َن ْف ِس َف َّات َْم ُت َح َصائِي

ات
احت ََس ْب ُت َح َي ِ
َو َنا َد ْي ُت َق ْو ِمي َف ْ

ات
َ --------------ح َص ِ

ات
َ --------------ح َي ِ

َم َف ِ
اعي
--------------

َم َف ِ
اعي
--------------

وجاءت يف البيت الذي ييل هذا املطلع مقبوض ًة ،فقد قال :
َر َم ْو ِن بِ ُع ْق ٍم ِف َّ
الش َب ِ
اب َو َل ْيتَنِي

ُع ْق ْم ُت َف َل ْم َأ ْجزَ ْع لِ َق ْو ِل ِع َد ِات

َ --------------و َل ْيتَنِي

ِ --------------ع َد ِات

َم َف ِ
اع ُل ْن
--------------

َم َف ِ
اعي
--------------
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ثانيا :ألقاب شطري البيت :
كل ٍ
ُ
ألن َّ
الشعري؛ َّ
يتألف من شطرين.
بيت
-١الشطر ،وهو  :أحد طريف البيت
ّ
 -٢الصدر ،وهو  :الشطر األول من البيت.
الع ُجز ،وهو  :الشطر الثاين من البيت.
َ -٣
ألقاب شطري البيت:

الشطر
َو َما َظ ْه ِر ْي لِ َب ِ
اغي َّ ْ
الض

ىم بِ َّ
الظ ْه ِر َّ
الذ ُل ِ
ول
ِ

الصدر

الع ُجز
َ
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ثالثا :ألقاب أجزاء البيت :
ٍ
تفعيلة يف الشطر األول ،وهي مؤنثة.
آخر
َ -١
العروض ،وهي ُ :
 -٢الرضب ،وهو  :آخر تفعيلة يف الشطر الثاين ،وهو مذكر.

كل ٍ
ِ
 -٣احلشو ،وهوُّ :
العروض والرضب.
البيت
جزء يف
ِّ
الشعري ما عدا َ
 -٤السامل ،وهو  :كل جزء من احلشو سلم من الزحاف.

العروض والرضب إذا سلام من التغيري الذي ال يقع يف احلشو.
 -٥الصحيح ،وهو َ :

العروض
َ

الرضب

ٍ
تفعيلة يف الشطر الثاين،
آخر
ُ
وهي مذكر.

احلشو

ٍ
تفعيلة يف الشطر األول،
آخر
ُ
وهي مؤنثة.

٢

1

الصحيح

ألقاب
أجزاء البيت :

٤

٣

كل ٍ
ِ
ُّ
الشعري
البيت
جزء يف
ِّ
العروض
ما عدا َ
والرضب.

٥

العروض والرضب إذا سلام
َ
من التغيري الذي ال يقع
يف احلشو.

السامل

كل جزء من احلشو سلم من
الزحاف.
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س1

عالم تقوم الكتابة العروضية؟ اذكر ثال ًثا من قواعدها مع التمثيل.
َ

س2

عرف املصطلحات العروضية اآلتية :
املدور  -البيت املنهوك).
(البيت التام  -البيت املجزوء  -البيت َّ
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س3

سمى ما يأيت :
بم ُي َّ
ُّ
(أ)كل تفعيلة من احلشو سلمت من الزحاف؟
(ب) الرضب إذا سلم من التغيري الذي ال يقع يف احلشو؟
(ج) التفعيلة األخرية من الشطر األول ؟
(د) التفعيلة األخرية من الشطر الثاين؟

س4

صع؟ وأين يوجد الترصيع غال ًبا؟ َم ِّث ْل له.
ما البيت ا ُمل َ َّ
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البحور الشعرية
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ُ
البحور التي ال ينفد ماؤها مع
ألنا أشبهت
األوزان
البحور هي األوزان ،وقد ُس ِّم َي ْت
بحورا َّ
َ
ً
ص له من األشعار العربية
كثرة االغرتاف منها ،وذلك يف كون تلك األوزان يوزن هبا ما ال َح ْ َ
ً
قديم وحدي ًثا.

وبحور الشعر العريب نوعان :

النوع األول:
البحور ذوات التفعيلة الواحدة ،وهي سبعة ( :الوافر ،والكامل ،واهلزج ،والرجز،

والرمل ،واملتقارب ،واملتدارك).

النوع ال ّثاين :
البحور ذوات التفعيلتني املختلفتني ،وهي تسعة ( :الطويل ،واملديد ،والبسيط،

والرسيع ،واملنرسح ،واخلفيف ،واملضارع ،واملقتضب ،واملجتث).
مفصلة.
وسندرس َعرش ًة من هذه البحور دراس ًة َّ
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وبحور الشعر العريب نوعان :

البحور ذوات التفعيلتني املختلفتني

البحور ذوات التفعيلة الواحدة

الطويل

الوافر

واملديد

والكامل

والبسيط

واهلزج

والرسيع

والرجز

واملنرسح

والرمل

واخلفيف

واملتقارب

واملضارع

واملتدارك

واملقتضب
واملجتث
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١
بحر الوافر
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أهداف الدرس

قادرا عىل أن :
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 - ١حيدد مكونات بحر الوافر.
 - ٢يبني سبب تسميته الوافر.
 - ٣حيدد ضابط بحر الوافر.

 - ٤يميز بني استعامالت بحر الوافر.
 - ٥حيدد املقصود ببحر الوافر التام.

 - ٦يميز بني  :القطف والعصب واحلذف.
 - ٧حيدد تفعيالت بحر الوافر.

 - ٨حيدد مكونات وصور بحر الوافر املجزوء.

 - ٩حيدد املكونات الصوتية لتفعيلة (مفاعلتن) والتغيريات التي طرأت عليها.
تقطيعا عروض ًيا.
 - ١٠يقطع بعض األبيات التي تنتمي إىل بحر الوافر
ً
 - ١١هيتم بدراسة بحر الوافر.
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ما يدخله من زحاف أو علة

الزحاف

بعد دخوله

-١الع ْصب ،وهو :
َ
تسكني اخلامس
املتحرك من
اع َل ُت ْن)
(م َف َ
ُ

اع ْل ُت ْن).وهويف
(م َف َ
ُ
الرضب الثاين من
ٌ
زحاف
الوافر املجزوء.
جا ٍر جمرى العلة.

-٢العقل ،وهو :
حذف اخلامس
املتحرك من
اع َل ُت ْن)
(م َف َ
ُ

اع ُت ْن)
(م َف َ
ُ

-٣النقص ،وهو
:اجتامع العصب
والكف يف
اع َل ُت ْن) ف ُيسكن
(م َف َ
ُ
اخلامس املتحرك
منهاُ ،
ويذف
السابع الساكن.

العلة

-١القطف ،وهو  :اجتامع
والع ْصب يف
احلذف َ
اع َل ُت ْن) ف ُيحذف
(م َف َ
ُ
السبب اخلفيف من آخرها
و ُيسكن اخلامس املتحرك.

-

بعد دخوهلا
اع ْل)،
(م َف َ
ُ
وحتول إىل
( َف ُعو ُل ْن).

-

اع ْل ُت)
(م َف َ
ُ
-

66

-

النوع األول :
البحور ذوات التفعيلة الواحدة
هي بحور تعتمد يف إيقاعها عىل تفعيلة واحدة متكررة ،وسندرس من هذا النوع أبحر ( :الوافر،
والكامل ،واهلزج ،والرجز ،والرمل ،واملتقارب) ونرتك (املتدارك)( )1لقلته يف االستعامل.
-١بحر الوافر
وزنه :
اع َل ُت ْن) تتكرر يف البيت ست مرات ،فيكون يف
(م َف َ
يتكون الوافر من تفعيلة واحدة هي ُ

كل شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت(: )2

اع َلت ُْن
اع َلت ُْن ُم َف َ
اع َلت ُْن ُم َف َ
ُم َف َ

اع َلت ُْن
اع َلت ُْن ُم َف َ
اع َلت ُْن ُم َف َ
ُم َف َ
استعامله :
تاما وجمزو ًءا.
يستعمل بحر الوافر ًّ

اع ُلن َف ِ
اع ُل ْن َف ِ
اع ُلن َف ِ
( )1وزنه َ :ف ِ
اع ُل ْن
ب ِت ُذ ِه َل ْت ُع ُق ٌ
ول
( )2ضابطه  :لِ َو ِافر َع ْ َ

اع ُل ْن َف ِ
اع ُل ْن َف ِ
اع ُل ْن َف ِ
َف ِ
اع ُل ْن.
اع َلت ُْن َف ُع ْو ُل ْن.
اع َلت ُْن ُم َف َ
ُم َف َ
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ً
أول  :الوافر التام
عروضه ورضبه :
رضب
اع ْل) وحتول إىل ( َف ُعو ُل ْن)( )1وهلا
(م َف َ
(م َف َ
ٌ
اع َل ُت ْن) فيها ُ
له َع ُروض واحدة مقطوفة ،تصري ُ
واحدٌ َهلا ،ومثاله قول عمرو بن كلثوم يف مع َّلقته التي جاءت عىل هذا بحر :

ت ُّر َل ُه َ
َِ
اجل َبابِ ُر َس ِ
اج ِد ْينَا

إِ َذا َب َل َغ ِ
الف َطا َم َلنَا َصبِ ٌّي
إِ َذا َب َل َغ ْل

ِف َطا َم َلنَا

ي
َصبِ ْي ُ ْ

َِ
ت ْر ُر َ ُل ْل

َج َبابِ ُر َسا

ِج ِد ْينَا

5///5//

5///5//

5/5//

5///5//

5///5//

5/5//

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

َف ُعو ُل ْن

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

َف ُع ْو ُل ْن

َس ِالَـــة

َس ِالــة

مقطوفة

ساملـــة

َس ِالـــة

مقطوف

(َ )1
اع َلت ُْن) ،و ُي ْسكن اخلامس املتحرك.
(م َف َ
أل َّن القطف اجتامع احلذف َ
والع ْصب ،ف ُيحذف السبب اخلفيف من آخر ُ
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ثان ًيا  -الوافر املجزوء
وزنه :
اع َل ُت ْن
اع َل ُت ْن ُ -م َف َ
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
اع َل ُت ْن ُ -م َف َ
ُم َف َ

عروضه ورضبه :
اع َل ُت ْن) وهلا رضبان :
(م َف َ
له َع ُروض واحدة َص ِح َ
يحة ُ
الرضب األول:
صحيح مماثِ ٌل َلا ،ومثاله قول الشاعر :

َاب ُم َو َّل ٍه َك ِم ِد
ِكت َ

َكت َْب ُت إِ َل ْي ِ
ك ِم ْن بلدي
َكت َْب ُتإِ َ ْل

ِك ِم ْن َب َل ِد ي

ِكتَا َب ُم َو ْل

َلِ ْن َك ِم ِدي

5///5//

5///5//

5///5//

5///5//

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

َس ِالَــة

صحيحة

َس ِالَــة

صحيح
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الرضب الثاين:
اع ْل ُت ْن)( )1ومثاله قول الشاعر :
(م َف َ
(م َف َ
اع َل ُت ْن) فيه ُ
معصوب ،تصري ُ
ُأ َعاتِ ُب َهــا َو ُآم ُرهَ ـــا

َف ُتغْ ِض ُبنِـــي َو َت ْع ِص ْينِــــي

ُأ َعاتِ ُب َها

َوأ ُام ُرهَ ا

َف ُتغْ ِض ُبنِي

َو َت ْع ِص ْينِي

5///5//

5///5//

5///5//

5/5/5//

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع ْل ُت ْن
ُم َف َ

َس ِالَــة

صحيحة

َس ِالَــة

معصوب

(َّ )1
ألن العصب تسكني اخلامس املتحرك من التفعيلة.
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األبيات اآلتية من الوافر .اكتبها كتاب ًة عروضي ًة ،و ِز ْ َنا ُم َب ِّينًا نوع عروضها ورضهبا،
وحال تفعيالهتا :

-١قال الشاعر:
إِ َذا َط َم ٌع َ ِ
ي ُّل بِ َق ْل ِ
ب َع ْب ٍد

َع َل ْت ُه َم َها َن ًة َو َع َل ُه ُه ْونُ

 -٢قال الشاعر:
ِهــي َ
األ َّي ُام َو ِ
ب
الع َ ُ
َ

َو َأ ْم ُر اهللِ ُي ْنت ََظ ُر

 -٣قال املتنبي :
ب ال َّن ِ
َو َ ْل َأ َر ِف ُع ُي ْو ِ
اس َش ْيئًا

ص ال َق ِ
اد ِر ْي َن َع َل َ
َك َن ْق ِ
التَّم ِم
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-١قول الشاعر:
إِ َذا َط َم ٌع َ ِ
ي ُّل بِ َق ْل ِ
ب َع ْب ٍد

َع َل ْت ُه َم َها َن ٌة َو َع َل ُه ُه ْونُ

إِ َذا َط َم ُع ْن

َِ
ي ْل ُلبِ َق ْل

بِ َع ْب ِدنْ

َع َل ْت ُه َم َها

َن ُت ْن َو َع َل

ُه ُه ْو ُن ْو

٥///٥//

٥///٥//

٥/٥//

٥///٥//

٥///٥//

٥/٥//

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

َف ُعو ُل ْن

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

َف ُعو ُل ْن

ـــمة
َسالِ َ

َس ِالَـــة

مقطوفة

َس ِالَــة

َس ِالَــة

مقطوف

 -٢قول املتنبي
ِهــي َ
ب
األ َّي ُام َوا ْل ِع َ ُ
َ

ِ
اللــه ُي ْنت ََظ ُر
َو َأ ْم ُر

ِه َي ْ َ
ل ْي َيا

ب ْو
ُم َو ْل ِع َ ُ

َو َأ ْم ُر ْل َل

ِه ُي ْنت ََظ ُر ْو

٥/٥/٥//

٥///٥//

٥/٥/٥//

٥///٥//

اع ْل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع ْل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

معصوبة

صحيحة

معصوبة

صحيح
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 -٣قول املتنبي
ب ال َّن ِ
َو َ ْل َأ َر ِف ُع ُي ْو ِ
اس َش ْيئًا

ص ال َق ِ
اد ِر ْي َن َع َل َ
َك َن ْق ِ
التَّم ِم

َو َ ْل َأ َر ِف

ُع ُيو بِ ْننَا

ِس َش ْيئ َْن

َك َن ْق ِص ْل َقا

ِد ِرين ََع َل ْت

َ َت ِ
ام ْي

5///5//

5/5/5//

5/5//

5/5/5//

5///5//

5/5//

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

اع ْل ُت ْن
ُم َف َ

َف ُع ْو ُلن

اع ْل ُت ْن
ُم َف َ

اع َل ُت ْن
ُم َف َ

َف ُع ْو ُل ْن

َس ِالَــة

معصوبة

مقطوفة

معصوبة

َساملــة

مقطوف
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2
بحر الكامل
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أهداف الدرس

قادرا عىل أن :
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 - ١يبني سبب تسميته ببحر الكامل.
 - ٢حيدد تفعيالت بحر الكامل.

 - ٣حيدد استعامالت بحر الكامل.

عروضيا ويبني ما طرأ يف أجزائها من تغيري.
تقطيعا
 - ٤يقطع أبيا ًتا تنتمي لبحر الكامل
ً
ًّ

 - ٥يرتب كلامت بحيث يكون منها بي ًتا لبحر الكامل.
 - ٦حيدد صور بحر الكامل التام.

 - ٧يقارن بني التغيريات الواردة يف بحر الكامل التام ( القطع  -احلذذ  -اإلضامر).

 - ٨يميز بني العروض احلذاء والرضب األحذ مع العروض احلذاء والرضب األحذ املضمر.
 - ٩حيرص عىل دراسة بحر الكامل باهتامم وشغف.
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ما يدخله من زحاف أو علة

الزحاف

ْ
-1اإلضامر ،وهو  :تسكني
الثاين املتحرك من
(م َت َف ِ
اع ُل ْن)
ُ
ص ،وهو  :حذف
-2الو ْق ُ
َ
الثاين املتحرك من
(م َت َف ِ
اع ُل ْن)
ُ

 -3اخلزل ،وهو  :اجتامع
اإلضامر والطي يف
(م َت َف ِ
اع ُل ْن)
ُ

بعد دخوله

ُم ْت َف ِ
اع ُل ْن
ُم َف ِ
اع ُل ْن
ُم ْت َف ِع ُل ْن

العلة

-1القطع ،وهو  :حذف ساكن
الوتد املجموع من آخر
(م َت َف ِ
اع ُل ْن) وإسكان ما قبله.
ُ

 -2احلذذ ،وهو :حذف
الوتد املجموع من آخر
(م َت َف ِ
اع ُل ْن)
ُ

بعد دخوهلا

ُم َت َف ِ
اع ْل
ُم َت َفا

 -3التذييل ،وهو  :زيادة حرف ُم َت َف ِ
اع ْ
الن
(م َت َف ِ
اع ُل ْن)
ساكن عىل ُ

 -4الرتفيل ،وهو  :زيادة سبب ُم َت َف ِ
اعال ُت ْن
(م َت َف ِ
اع ُل ْن)
خفيف عىل ُ
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 -٢بحر الكامل

وزنه :
(م َت َف ِ
ٍ
مرات ،فيكون يف
ست
اع ُل ْن) تتكرر يف البيت َّ
يتكون الكامل من تفعيلة واحدة ،هي ُ

كل شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت(: )1

اع ُل ْن ُم َت َف ِ
اع ُل ْن ُم َت َف ِ
ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

اع ُل ْن ُم َت َف ِ
ُم َت َفاع ُل ْن ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

( )1ضابطه ُ :مت ََك ِ
ام ٌل َ
وج ِه َك َفاتِ ٌن
وك َم ُل ْ

اع ُل ْن ُم َت َف ِ
اع ُل ْن ُم َت َف ِ
ُم َت َف ِ
اع ُل ْن.

77

استعامله :
تاما وجمزو ًءا :
يستعمل بحر الكامل ًّ
ً
أول  :الكامل التام
عروضه ورضبه :

له عروضان ،ومخسة أرضاب:

َح َّذاء ،وهلا رضبان:

صحيحة ،وهلا ثالثة أرضاب:
(م َت َف ِ
اع ُل ْن)
صحيح ُ

(م َت َفا)
َ
أح ّذ ُ
(م ْت َفا)
َأ َح ّذ مضمر ُ

(م ْت َف ِ
اع ْل)
مقطوع ُ
(م ْت َفا)
َ
أح ّذ مضمر ُ
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للكامل التام عروضان ومخسة أرضاب :
العروض األوىل:

(م َت َف ِ
اع ُل ْن) وهلا ثالثة أرضاب :
َص ِح َ
يحة ُ
الرضب األول:

صحيح ٌ
مماثل هلا ،مثل قول عنرتة يف مع ّلقته التي جاءت عىل هذا البحر :
ٌ
ص َع ْن َندً ى
َوإِ َذا َص َح ْو َت َف َم ُأ َق ِّ ُ

َو َك َم َع ِل ْم َت َش َمئِ ِل َو َت َك ُّر ِمي

وإِ َذا َص َح ْو

ص
َت َف َم ُأ َق ْ

ص َع ْنن ََدنْ
ِ ُ

َو َك َم َع ِل ْم

َت َش َمئِ ِل

َو َت َك ْر ُر ِمي

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

َس ِ
ـالَــة

ســاملــة

يحة
َص ِح َ

َس ِ
ـالَــة

َس ِ
ــالَــة

صحيح

79

الرضب الثاين :
(م َت َف ِ
(م َت َف ِ
اع ْل)( )1ومثاله قول أيب متام :
اع ُل ْن) فيه ُ
مقطوع ،تصري ُ
َوإِ َذا َأ َرا َد ُ
اهلل َن ْ َ
ش َف ِض ْي َل ٍة

اح َ َلا لِ َسانَ َح ُس ِ
ود
ُط ِو َي ْت َأ َت َ

َوإِ َذا َأ َرا

َد ْل َل ُهن ْ
َش

َر َف ِض ْي َلتِن

ُط ِو َي ْت َأتا

َح َل َها لِ َسا

َن َح ُس ِ
ود ْي

٥//٥///

٥//٥/٥/

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥/٥///

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ْل

َس ِالَــة

مضمرة

يحة
َص ِح َ

َســاملة

ســالــمة

مقطوع

(َّ )1
ألن القطع حذف ساكن الوتد املجموع من آخر التفعيلة ،وإسكان ما قبله.
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الرضب الثالث :
(م َت َف ِ
(م ْت َفا) وحتول إىل ( َف ْع ُل ْن)( ،)1مثاله قول الشاعر:
اع ُل ْن) فيه ُ
أحذ مضمر ،تصري ُ
َع ُق َم ال ِّن َس ُاء َف َم َي ِلدْ نَ َشبِ ْي َه ُه

اء بِ ِمث ِْل ِه ُع ْق ُم
إِنَّ ال ِّن َس َ

َع ُق َم ْننِ َسا

ُء َف َم َي ِلدْ

َن َشبِ َيه ُهو

إِ ْن َن ْننِ َسا

َء بِ ِمث ِْل ِهي

ُع ْق ُمو

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥/٥/

٥//٥///

٥/٥/

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

َف ْع ُل ْن

َس ِالَــة

َس ِالَــة

يحة
َص ِح َ

مضمرة

َس ِالَــة

أحذ مضمر

(َّ )1
ألن احلذذ حذف الوتد املجموع من آخر التفعيلة ،واإلضامر إسكان الثاين املتحرك منها.
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العروض الثانية
(م َت َف ِ
(م َت َفا) ،وحتول إىل ( ُف ِع ُل ْن) ،وهلا رضبان :
اع ُل ْن) فيها ُ
َح َّذاء ،تصري ُ
الرضب األول ّ :
أحذ مماثِ ٌل َهلا ،ومثاله قول ابن املعتز:
َو َح َل َو ُة الدُّ ْن َيا ِ َ
ل ِ
اه ِل َها

َو َم َر َار ُة الدُّ ْن َيا ِلَ ْن َع َق َل

َو َح َل َو ُة ْد

ُد ْن َي ِ َ
الا

ِه ِل َها

َو َم َرا َر ُة ْد

ُد ْن َيا ِلَ ْن

َع َق َل

٥//٥///

٥//٥/٥/

٥///

٥//٥///

٥//٥/٥/

٥///

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َفا

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َفا

َس ِالَـة

مضمرة

ّ
حذاء

َس ِ
ـالَــة

مضمرة

أحذ
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الرضب الثاين :
(م ْت َفا) وحتول إىل ( َف ْع ُل ْن) ،مثاله قول الشاعر:
أحذ مضمر ُ
َوبِ َس ِ
اكنِي َن ْج ٍد َك ِل ْف ُت َو َما

َي ْفنَى ِبِ ْم َك َل ِفي َو َل َو ْج ِدي

َوبِ َس ِ
اكنِي َن ْج ِد ن َْك ِل ْف ُت َو َما

َي ْفنَى ِبِ ْم

َك َل ِف ْي َو َل

َو ْج ِدي

٥//٥///

٥//٥/٥/

٥///

٥//٥/٥/

٥//٥///

٥/٥/

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َفا

ُم ْت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْت َفا

َس ِالَــة

مضمرة

ّ
حذاء

مضمرة

ســ ِالَــة
َ

أحذ مضمر
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ثانيا  :الكامل املجزوء
وزنه :
اع ُل ْن ُم َت َف ِ
ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

اع ُل ْن ُم َت َف ِ
ُم َت َف ِ
اع ُل ْن
عروضه ورضبه :

عروضه صحيحة ،وهلا أربعة أرضاب:

صحيح

(م َت َف ِ
اع ُل ْن)
ُ

ُم َذ ََّيل

ُم َر َّفل

(م َت َف ِ
اع َ ْ
لنْ )
ُ

(م َت َف ِ
اع َل ُت ْن)
ُ
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مقطوع

(م َت َف ِ
اع ْل)
ُ

(م َت َف ِ
اع ُل ْن) ،وهلا أربعة أرضاب :
عروض َص ِح َ
يحة ُ
للكامل املجزوء ُ
الرضب األول :
صحيح ٌ
مماثل هلا ،مثاله قول الشاعر :
ٌ
ــــعا َو َ َت َّمــــلِ
ُمت ََخ ِّش ً

َوإِ َذا ا ْف َت َق ْر َت َف َل َت ُك ْن
َوإِ َذ ْف َت َق ْر

َت َف َل َت ُك ْن

ُمت ََخ ْش ِش َع ْن

َو َ َت ْم َم ِل

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ســ ِالَـة
َ

يحة
َص ِح َ

ســ ِالَــة
َ

َص ِحيح

85

الرضب ال ّثاين :

(م َت َف ِ
(م َت َف ِ
اع َل ُت ْن)( )1ومثاله قول الشاعر :
اع ُل ْن) فيه ُ
ُم َر َّفل  ،تصري ُ
َو ُأ ِح ُّب َهــــا َو ُ ِ
ت ُّبنِـــي

َو ُ ِ
ـــب َنا َقت ََهـــا َب ِع ْيــ ِري
ي ُّ

َو ُأ ِح ْب ُب َهـا

َو ُ ِ
ت ْب ُبنِــي

َو ُ ِ
ي ْب ُبنَا

َقت ََهــا َب ِع ْيِي

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥/٥//٥///

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع َل ُت ْن

ســ ِالَـة
َ

يحة
َص ِح َ

ســ ِالَــة
َ

مر َّفــل

(َّ )1
ألن الرتفيل زيادة سبب خفيف عىل التفعيلة التي آخرها وتد جمموع.
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(م َت َف ِ
(م َت َف ِ
الرضب الثّالث َ :
اع َل ْن)( )1مثاله قول أيب فراس :
اع ُل ْن) فيه ُ
مذ َّيل ،تصري ُ
كل َ
ُّ
اب
األ َنــا ِم إِ َل َذهَ ْ

َأ ُبن ََّيتِـي َل َ ْتزَ ِعــي
َأ ُبن َْي َيتِي

َل َ ْتزَ ِعي

ُك ْل ُل ْ َ
ل َنا

اب
ِمإِ َل َذهَ ْ

٥//٥///

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥٥//٥///

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْت َف ِ
اع ُلن

ُم ْت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع َل ْن

مضمرة

ُم َذ َّي ٌ
ــل

يحة اإلضامر غري الزم)
ساملــة َ
(ص ِح َ

(َّ )1
ألن التذييل زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة التي آخرها وتد جمموع.
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(م َت َف ِ
(م َت َف ِ
اع ْل) ( )1ومثاله قول الشاعر:
اع ُل ْن) فيه ُ
الرضب الرابع  :مقطوع ،تصري ُ
َ
ـــروا ْ َ
ال َســـن ِ
َات
َء َةأ ْك َثـ ُ

ــروا ا ِ
إل َســا
َوإِ َذا ُه ُم َذ َك ُ
َوإِ َذ ُ ُ
اه ْو

َذ َك ُر ْ ِ
ل َسا

َء َة َأ ْك َث ُر ْل

َات
َح َســن ِ ْ

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥/٥///

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ْل

َس ِالَــة

يحة
َص ِح َ

َس ِالَــة

مقطوع

(َّ )1
ألن القطع حذف ساكن الوتد املجموع وإسكان ما قبله.
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 :األبيات اآلتية من الكامل .اكتبها كتاب ًة عروضي ًة ،و ِز ْ َنا مبينًا نوع عروضها ورضهبا،
وحال تفعيالهتا:

قال الشاعر :
َأ ْه َدى الس ََّل َم َ ِ
ت َّي ًة ُظ ْل ُم

َأ َظ ُل ْو ُم إِنَّ ُم َصا َب ُك ْم َر ُج ًل
قال عنرتة :

الربِ ْي ُع بِ َر ْب ِع َها ا ُملت ََو ِّس ِم
َل ِع َب َّ

َو َل َقدْ َم َر ْر ُت بِ َدا ِر َع ْب َل َة َب ْع َد َما
قال ا ُمل ِّ
نخل اليشكري :

ش ال َق َط ِ
َم ْ َ
اة إِ َل َ
الغ ِد ْي ِر

َو َد َف ْعت َُهــا َفت ََدا َف َع ْت
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قول الشاعر :
َأ ْه َدى الس ََّل َم َ ِ
ت َّي ًة ُظ ْل ُم

َأ َظ ُل ْو ُم إِنَّ ُم َصا َب ُك ْم َر ُج ًل
َأ َظ ُل ْو ُمإِنْ

َن ُم َصا َب ُك ْم

َر ُج َل ْن

َأ ْه َد ْس َس َل

َمت َِح ْي َيت َْن

ُظ ْل ُمو

٥//٥///

٥//٥///

٥///

٥//٥/٥/

٥//٥///

٥/٥/

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َفا

َم ْت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْت َفا

َس ِالَــة

َس ِالَــة

َّ
حذاء

مضمرة

َس ِالَــة

أحذ مضمر
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 -2قول عنرتة :
َو َل َقدْ َم َر ْر ُت بِ َدا ِر َع ْب َل َة َب ْع َد َما

الربِ ْي ُع بِ َر ْب ِع َها ا ُملت ََو ِّس ِم
َل ِع َب َّ

َو َل َقدْ َم َر ْر ُت بِ َدا ِر َع ْب َل َة َب ْع َد َما

ب
َل ِع َ ْ
ب َر ِ ْ

ب ْب ِع َهل ُمت ََو ْس ِس ِمي
ُع ِ َ

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥///

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

سـ ِالَــة
َ

سـ ِالَــة
َ

صحيحة

سـ ِالَــة
َ

سـ ِالَــة
َ

صحيح

 -3قول املنخل اليشكري :
َم ْ َ
ش ال َق َط ِاة إِ َل َ
الغ ِد ْي ِر

َو َد َف ْعت َُهــا َفت ََدا َف َع ْت
َو َد َف ْعت َُهــا

َفت ََد ا َف َع ْت

َم ْش َيل َق َطا

ِة إِ َلـ ْل َغ ِد ْي ِري

٥//٥///

٥//٥///

٥//٥/٥/

٥/٥//٥///

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْت َف ِ
اع ُل ْن

ُم َت َف ِ
اع َل ُت ْن

سـ ِالَــة
َ

صحيحة

مضمرة

مر َّفل
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3
بحر اهلزج

92

أهداف الدرس

قادرا عىل أن :
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 -1حيدد مكونات بحر اهلزج.
 -2يبني سبب تسميته باهلزج.

يتعرف ضابط بحر اهلزج.
ّ -3

 -4حيدد صور بحر اهلزج.

 -5حيدد حكم عروض ورضب بحر اهلزج.

 -6يقطع أبيا ًتا تقطيعا عروضيا ،مبينًا ما طرأ يف أجزائها من تغيري.

 -7حيدد تفعيالت بحر اهلزج.

 -8يرتب كلامت مبعثرة بحيث تكون بي ًتا ينتمي لبحر اهلزج.

 -9هيتم بدراسة َب ْحر اهلزج.
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ما يدخله من زحاف أو علة

الزحاف

بعد دخوله

-1القبض ،وهو
حذف اخلامس
الساكن من
( َم َف ِ
اع ْي ُل ْن)

َم َف ِ
اع ُل ْن

ّ
الكف ،وهو
-2
حذف السابع
الساكن من
( َم َف ِ
اع ْي ُل ْن)

العلة
-1احلذف ،وهو
حذف السبب
اخلفيف من آخر
( َم َف ِ
اع ْي ُل ْن)

َم َف ِ
اع ْي ُل

-
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بعد دخوهلا
َم َف ِ
اعي ،وحتول إىل
( َف ُعو ُل ْن).

-

 -3بحر اهلزج
وزنه :
يتكون اهلزج من تفعيلة واحدة ،هي ( َم َف ِ
ٍ
مرات ،فيكون
اع ْي ُل ْن) ،تتكرر يف البيت أربع
يف كل شطر منه تفعيلتان عىل النحو اآليت (:)1
اع ْي ُل ْن َ -م َف ِ
َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

اع ْي ُل ْن َ -م َف ِ
َم َف ِ
اع ْي ُل ْن
عروضه ورضبه :

يحة ( َم َف ِ
اع ْي ُل ْن) ،وهلا رضبان :
للهزج عروض واحدة َص ِح َ
األول :
الرضب ّ
صحيح ِم ْث ُل َها ،ومثاله قول الشاعر :

يج َم َر ِ
اس ْي ٌل
( )1ضابطه َ :
أها ِز ٌ

اع ْي ُل ْن َم َف ِ
َم َف ِ
اع ْي ُل ْن.
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َص َف ْحنَــا َع ْن َبنِــي ُذ ْهلٍ

َو ُق ْلنَا ا ْل َق ْو ُم إِ ْخ َوانُ

َــاع ْن
َص َف ْحن َ

َبنِ ُ
ــيذ ْه ِل ْن

َو ُق ْل َن ْل َق ْو

ُمإِ ْخ َوا ُنو

٥/٥/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥/٥//

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

ساملــة

صحيحة

ســاملــة

صحيح

الرضب ال ّثاين :
اع ْي ُل ْن) فيه ( َم َف ِ
حمذوف ،تصري ( َم َف ِ
اعي) ،وحتول إىل ( َف ُعو ُل ْن) ،ومثاله قول الشاعر :
َو َما َظ ْه ِر ْي لِ َب ِ
اغي َّ
الض ْيــ

ـــــم بِ َّ
الظ ْه ِر َّ
الذ ُل ْو ِل
ِ

َو َما َظ ْه ِر ْي

لِ َب ِ
اغ ْض َ ْ
ض

ِمبِ ْظ َظ ْه ِر ْذ

َذ ُل ْو ِل

٥/٥/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥//

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

ساملــة

صحيحة

ســاملـة

حمذوف
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اكتبهام كتاب ًة عروضي ًة ،و ِز ْ َنام ُم َب ِّينًا نوع عروضهام ،وحال
البيتان اآلتيان من اهلزجْ .

تفعيالهتام:

 -1قال ع ّ
يل بن جبلة:
َ
الس ْل ِم
َفأ ن َْت ا ْل َغ ْي ُث ِف ِّ

َ
احلر ِ
ب
َو أ ن َْت املَ ْو ُت ِف ْ

 - 2قال الشاعر:
ِس َو ى ُ
احل ْز ِن َّ
الط ِو يلِ

َغزَ ٌ
س ِل ِم ْن ُه
ال َل ْي َ
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 -1قول ع ّ
يل بن جبلة:
َ
الس ْل ِم
َفأن َْت ا ْل َغ ْي ُث ِف ِّ

َو َأن َْت املَ ْو ُت ِف َ
احل ْر ِ
ب

َف َأ ْن َت ْل َغ ْي

ُث ِف ْس ِس ْل ِمي

َو َأ ْن َت ْل َم ْو

لح ْر ِب
ُت ِف َ

٥/٥/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥/٥//

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

ساملــة

صحيحة

ســاملــة

صحيح

 -2قول الشاعر:
ِس َوى ُ
احل ْز ِن َّ
الط ِويلِ

س ِل ِم ْن ُه
َغزَ ٌال َل ْي َ
َغزَ ا ُل ْن َ ْل

َس ِل ِم ْن ُهو

ِس َو ْ ُ
ل ْز ِن ْط

يل
َط ِو ِ

٥/٥/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥//

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اعي

ساملــة

صحيحة

ســاملــة

حمذوف
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4
بحر الرجز

99

أهداف الدرس

قادرا عىل أن :
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً

 - 1حيدد تفعيالت بحر الرجز وحكم عروضه ورضبه.
 - 2يكتب أبيا ًتا تنتمي لبحر الرجز.

تقطيعا عروض ًيا ،مبينًا ما طرأ عىل أجزائها من تغيري.
 - 3يقطع أبيا ًتا
ً

 - 4يبني الوحدات الصوتية لــ( مستفعلن) والتغيريات التي طرأت عليها.
 - 5يرتب كلامت ليكون منها بي ًتا ينتمي لبحر الرجز.
 - 6يوضح سبب تسميته بالرجز.

 - 7يميز بني التغيريات التي تطرأ عىل بحر الرجز (اخلبن  -الطي  -اخلبل).
 - 8حيدد استعامالت بحر الرجز.
 - 9حيدد تفعيالت بحر الرجز.

 - 10حيدد صور بحر الرجز التام.

 - 11حيدد مكونات وصور بحر الرجز املجزوء.

 - 12حيدد مكونات وصور بحر الرجز املشطور.
 - 13حيدد مكونات وصور بحر الرجز املنهوك.

 - 14يميز بني بحر الرجز املجزوء واملشطور واملنهوك.
 - 15يستشعر أمهية دراسة بحر الرجز.
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ما يدخله من زحاف أو علة

الزحاف

بعد دخوله

َ
-1اخل ْبن ،وهو حذف
الثاين الساكن من
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن)
ُ :

(م َت ْف ِع ُل ْن)
ُ

َّ -2
الطي ،وهو حذف
الرابع الساكن من
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن)
ُ

(م ْست َِع ُل ْن)
ُ

َ -3
اخل ْبل ،وهو :
اجتامع اخلبن
والطي يف
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن)
ُ

(مت َِع ُل ْن)
ُ

العلة
-1القطع ،وهو  :حذف
ساكن الوتد املجموع
وإسكان ما قبله من :
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن)
ُ

-

-
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بعد دخوهلا
(م ْس َت ْف ِع ْل)
ُ

-

-

 -4بحر الرجز

وزنه :

ست مرات ،فيكون يف كل
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) ،تتكرر يف البيت َّ
يتكون الرجز من تفعيلة واحدة ،هي ُ
شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت(: )1

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن
استعامله :

ً
ومنهوكا.
ومشطورا
تاما ،وجمزو ًءا
ً
يستعمل هذا بحر ًّ

( )1ضابطه َ :يا َر ِ
اج ِزي إنِّ لِ َو ْح ِدي ُم ْقبِ ٌل

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ُن.

102

ً
أول  :الرجز التام
عروضه ورضبه :
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) ،وهلا رضبان :
له َع ُروض واحدة َص ِح َ
يحة ُ
األول :
الرضب ّ
صحيح ِم ْث ُل َها ،ومثاله قول الشاعر :
ٌ
ـــر ُه
إِنْ َكانَ َل ُي ْر َجــى لِ َيــو ٍم َخ ْي ُ

ي ِف ْي َم ْن َك َّ
ــر ُه
َال َخ ْ َ
ــف َع َّنــا َش َّ
َال َخ ْي ِ ْ
ف

ـر َر ُه ْو
َم ْن َكــ ْف َف َع ْن َنــا َش ْ

رهو
ـــ ُ
إِنْ َكانَ َال ُي ْر َجــى لِ َيــو ِم ْن َخ ْي ُ

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َس ِ
ــالَـة

َس ِ
ــالَـة

يحة
َص ِح َ

َس ِ
ــالَـة
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َس ِ
ــالَـة

صحيح

الرضب الثاين :
(م ْس َت ْف ِع ْل)( )1ومثاله قول الشاعر :
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) فيه ُ
مقطوع ،تصري ُ
ـــت ْي ٌح َس ِ ٌ
هــا ُم ْس َ ِ
ـــال
ال َق ْل ُ
ــب ِم ْن َ

ـي َج ِ
اهدٌ َم ُْه ْو ٌد
َوال َق ْل ُ
ــب ِم ِّنـ ْ

هــا ُم ْس َ ِ
ـــت ْي ُح ْن َســـا ِ ُل ْن
ال َق ْلــ ُب ِم ْن َ

َو ْل َق ْلــ ُب ِم ْن

نِ ْي َج ِ
اهدُ نْ

َم ُْه ْو ُدو

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥/٥/٥/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ْل

َس ِالَــة

َس ِالَــة

صحيحة

َس ِالَــة

َس ِالَــة

ُ
(َّ )1
حذف ساكن الوتد املجموع وإسكان ما قبله.
ألن القطع
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مقطوع

ثانيا  :الرجز املجزوء
وزنه :
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن
عروضه ورضبه :

ٌ
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) ،وهلا رضب واحد ِم ْث ُل َها ،ومثاله قول الشاعر:
له
عروض َص ِح َ
يحة ُ
ِم ْن أ ِّم َع ْم ٍرو ُم ْق ِف ُر

اج َق ْلبِي َم ْن ِز ٌل
َقدْ هَ َ
اج َق ْل
َقدْ هَ َ

يم ْن ِز ُل ْن
بِ َ

ِم ْن ُأ ْمِ َع ْم

ِرن ُْم ْق ِف ُرو

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َس ِالَــة

يحة
َص ِح َ

َس ِالَــة

صحيح
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ثالثا  :الرجز املشطور
وزنه :
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن
واملشطور هو :
العروض هي الرضب ،ومثاله قول الشاعر :
البيت الذي ُح ِذ َف نصفه ،وتكون فيه َ
َا ِّ
لش ْع ُر َص ْع ٌب َو َط ِو ْي ٌل ُس َّل ُم ْه
إِ َذا ْار َت َقى ِف ْي ِه ا َّل ِذ ي َل َي ْع َل ُم ْه
ِ
احلض ْي ِ
ض َق َد ُم ْه
َز َّل ْت بِ ِه إِ َل
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تقطيع البيت األول ووزنه :
َا ِّ
لش ْع ُر

َص ْع ٌب

َو َط ِو ْي ٌل ُس َّل ُم ْه

َا ْش ِش ْع ُر َص ْع

ُب ْن َو َط ِوي

ُل ْن ُس ْل َل ُم ْه

٥//٥/٥/

٥///٥/

٥//٥/٥/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْست َِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َس ِ
ــالــة

مطويــة

صحيح
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رابعا  :الرجر املنهوك
ً
وزنه :
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن
البيت الذي ُح ِذ َف ثلثاه و َب ِق َي ثلثه ،وعروضه هي الرضب ،مثل قول ورقة بن
واملنهوك هو :
ُ

نوفل :

َيا َل ْيتَنِي ِف ْي َها َج َذ ْع
َأ ُخ ُّب ِف ْي َها َو َأ َض ْع

احلدَ ُث َ
وأ ُخ ُّب َ :
الشاب َ
(َ )1
اخل َب ُب َ ْ
العدْ ِو.
اجل َذعُ :
ُ
ض ٌب من َ
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تقطيع البيت األول ووزنه :
َي ْا َل ْيتَنِ ْي ِف ْي َها َج َذ ْع
َي َال ْيتَنِي

فيها َج َذ ْع

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ساملــة

صحيحـة

تقطيع البيت الثاين ووزنه :
َأ ُخ ُّب فيها َو َأ َض ْع
ُ
في
أخ ْب ُب ْ

ها َو َأ َض ْع

٥//٥//

٥///٥/

ُم َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْست َِع ُل ْن

خمبونة

مطوية
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 :األبيات اآلتية من الرجز  :اكتبها كتاب ًة عروضي ًة ،و ِز ْنا مب ِّينًا نوع عروضها

ورضهبا وحال تفعيالهتا :
-1قال الشاعر :

ان َأ ْم َب َ ْ
ش
َ ْل َأ ْد ِر هَ ْل ِجنِ ّى َس َب ِ

َ
س ُظ ْه ٍر َأ ْ َ
ش َق ْت ِل َأ ْم َق َم ْر
أ ْم َش ْم ُ

 -2 :قال اآلخر :
َح ْس ِبــي بِ ِع ْل ِمي َأ نْ َن َف ْع

الذ ُّل إِلَّ ِف َّ
َما ُّ
الط َم ْع

 -3قال الراجز :
َ
احل ْمدُ َوالن ِّْع َم ُة َلك
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:
قول الشاعر :
ان َأ ْم َب َ ْ
ش
َ ْل َأ ْد ِر هَ ْل ِجنِّى َس َب ِ

َ
س ُظ ْه ٍر َأ ْ َ
ش َق ْت ِل َأ ْم َق َم ْر
أ ْم َش ْم ُ

َ ْل َأ ْد ِرهَ ْل

ِج ْننِي َس َبا

ِن َأ ْم َب َ ْ
ش

َ
س ُظ ْه رن َْأ ْ َ
ش َق ْت
أ ْم َش ْم ُ

ِل َأ ْم َق َم ْر

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

يحة
َص ِح َ

ســ ِ
ـال َـة
َ

ســ ِ
ـال َـة
َ

ســ ِ
ـال َـة
َ

ســ ِ
ـال َـة
َ
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صحيح

 -2:قول اآلخر :
َح ْس ِبــي بِ ِع ْل ِمي َأنْ َن َف ْع

الذ ُّل إِلَّ ِف َّ
َما ُّ
الط َم ْع

َح ْس ِبــيبِ ِع ْل

ِمي َأ ْن َن َف ْع

َم ْذ ُذ ْل ُل إِ ْل

ال ِف ْط َط َم ْع

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

٥//٥/٥/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ســ ِ
ـال َـة
َ

يحة
َص ِح َ

ســ ِ
ـال َـة
َ

صحيح

 -3قول الراجز :
َ
احل ْمدُ َوال ِّن ْع َم ُة َل ْك
َ
احل ْمدُ َونْ

نِ ْع َم ُة َل ْك

5//5/5/

5///5/

ُم ْسَتـ ْف ِع ُل ْن

ُم ْستَ ِع ُل ْن

صحيحة

مطوية
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5
بحر الرمل

113

أهداف الدرس

قادرا عىل أن :
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 - 1يبني سبب تسميته ببحر الرمل.
 - 2حيدد مكونات بحر الرمل.

 - 3يبني استعامالت بحر الرمل.

 - 4حيدد الزحاف الوارد يف بحر الرمل.
 - 5حيدد مكونات بحر الرمل التام.
 - 6حيدد صور بحر الرمل التام.
 - 7يميز بني القرص واحلذف.

 - 8حيدد مكونات بحر الرمل املجزوء.
 - 9حيدد صور بحر الرمل املجزوء.

 - 10يوضح العلل الواردة يف بحر الرمل املجزوء.

 - 11يبني الفرق بني استعامالت بحر الرمل تا ًما وجمزو ًءا.
 - 12يرتب كلامت ليكون منها بي ًتا ينتمي إىل بحر الرمل.
تقطيعا عروض ًيا.
 - 13يقطع أبيا ًتا تنتمي إىل بحر الرمل
ً
 - 14يقبل باهتامم عىل دراسة بحر الرمل.
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ما يدخله من زحاف أو علة

َْ
بن ،وهو :حذف
-1ال ْ
الثاين الساكن من
( َف ِ
اعال ُت ْن)

َف ِعال ُت ْن

العلة

بعد دخوهلا

الزحاف

بعد دخوله

-1احلذف ،وهو :حذف
السبب اخلفيف من
آخر ِ
(فاعال ُت ْن)

فاعال

 -2ا ْل َك ّ
ف ،وهو  :حذف
السابع الساكن من
( َف ِ
اعال ُت ْن)

َف ِ
الت
اع ُ

 -2القرص ،وهو :حذف
ساكن السبب اخلفيف
من آخر ِ
(فاعال ُت ْن)،
وإسكان متحركة.

َف ِ
اع ْ
الن

َّ -3
الش ْكل ،وهو :اجتامع
اخلبن والكف،
ف ُيحذف احلرفان
 :الثاين والسابع
الساكنان من
ِ
(فاعال ُت ْن)

الت
َف ِع ُ

 -3التسبيغ ،وهو  :زيادة
حرف ساكن عىل
( َف ِ
اعال ُت ْن)

ْ
فاعالتان
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 -5بحر الرمل
وزنه :
الر َمل من تفعيلة واحدة ،هي ( َف ِ
اعال ُت ْن) ،تتكرر يف البيت ست مرات ،فيكون يف كل
يتكون َّ
شطر منه أربع تفعيالت عىل النحو اآليت(: )1

اعال ُت ْن َف ِ
اعال ُت ْن َف ِ
َف ِ
اعال ُت ْن

اعال ُت ْن َف ِ
اعال ُت ْن َف ِ
َف ِ
اعال ُت ْن
استعامله :
تاما وجمزو ًءا.
الر َم ُل ًّ
يستعمل َّ
ً
أول  :الرمل التام
عروضه ورضبه :

عروضه حمذوفة ،وهلا ثالثة أرضاب:

صحيح

( َف ِ
اعال ُت ْن)

حمذوف

( َف ِ
اع ُل ْن)

اعالت ُْن َف ِ
اعالت ُْن َف ِ
( )١ضابطه َ :ر ِام ٌل َق ْلبِي َو َعق ِْل ِآف ٌل * َف ِ
اع ُل ْن.
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مقصور

( َف ِ
اعالنْ )

اع َل) وحتولإىل( َف ِ
اعال ُت ْن) فيها ( َف ِ
للرمل التام َع ُروض حمذوفة ،تصبح ( َف ِ
اع ُل ْن)،وهلاثالثةأرضاب:
الرضب األول :
صحيح ( َف ِ
اعال ُت ْن) مثل قول الشاعر :

َك ْي َف ِم ْن َق ْلبِي َو ِم ْن َط ْر ِف َح َذا ِري

َقا َدنِــي َط ْر ِ
ــوى
فــي َو َق ْلبِــي لِ ْل َه َ
ــي َط ْر
َقا َدنِ ْ

ِ
فـ ْـي َو َق ْلبِــي

ــو ى
لِ ْل َه َ

َك ْي َف ِم ْن َق ْل

بِ ْي َو ِم ْن َط ْر

يح َذا ِر ْي
ِف َ

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥//٥/

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َس ِ
ــالَـة

َس ِ
ــالَـة

حمذوفة

َس ِ
ــالَـة

َس ِ
ــالَـة

صحيح
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الرضب ال ّثاين :
ٌ
حمذوف مثل العروض ومثاله قول الشاعر :
ت َ
َق َال ِ
اخل ْن َس ُاء َلَّــا ِج ْئت َُهـــا

ــاب َر ْأ ِســي َب ْع َد هَ َذا َو ْ
اشت ََه ْب
َش َ

َق َالتِ ْل َخ ْن

َس ُاء َلْ َمــا

ِج ْئت َُهـــا

َشــا َب َر ْأ ِســي

َب ْع َد هَ ا َذا

َو ْشت ََه ْب

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥//٥/

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥//٥/

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

ســ ِال َـة
َ

َس ِ
ــالَـة

حمذوفة

ســ ِال َـة
َ

ســ ِال َـة
َ

حمذوف
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الرضب ال ّثالث :
الت) وحتول إىل ( َف ِ
اعال ُت ْن) فيه ( َف ِ
مقصور  ،تصبح ( َف ِ
اع ْ
الن) مثل قول الشاعر :
اع ْ
ـب ُق ْب َل ٌ
هـ ْ
ـل ِلَ ْحــزُ ْو ٍن َكئِ ْيـ ٍ
ــة
َ

ِم ْن ِ
الغ ِل ْ
ــر َ
يل
ك َي ْش ِفي َب ْر ُد َ
هــا َح َّ

هــ ْل ِل َم ْحــزُ ْو نِ ْن َكئِ ْيــبِ ْن
َ

ُق ْب َلــت ُْن

ــر َر ْل َغ ِل ْ
يل
ِم ْن ِك َي ْش ِفي َب ْر ُد َ
هــا َح ْ

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥//٥/

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥٥//٥/

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع َ ْ
ل ْن

ســاملـة

ســاملـة حمذوفــة

ســاملــة

ســاملـة

مقصور
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ثانيا  :الرمل املجزوء
وزنه :
اعال ُت ْن َف ِ
َف ِ
اعال ُت ْن

اعال ُت ْن َف ِ
َف ِ
اعال ُت ْن
عروضه ورضبه :

عروضه صحيحة ،وهلا ثالثة أرضاب:

صحيح

( َف ِ
اعال ُت ْن)

ُم َس َّبغ

( َف ِ
اعال َتانْ )
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حمذوف

( َف ِ
لن)
اع ْ

يحة ( َف ِ
اعال ُت ْن) وهلا ثالثة أرضاب :
للرمل املجزوء عروض َص ِح َ
األول :
الرضب ّ

صحيح مثل العروض ومثاله قول الشاعر :
َ
ت ِ
ــرا َت ْر َ ِ
ــيه
ـــر أ ْم ً
َج َّ

ُر َّب َأ ْمـــ ٍر َت َّت ِق ْيـ ِ
ــه
ُر ْب َب َأ ْمـــ ِرنْ َت ْتت َِق ْيـــ ِهي

َ
ــرنْ َت ْر َ ِ
تــي ِهي
ـــر َر أ ْم َ
َج ْ

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

ســاملـة
َ

صحيحة

ســاملــة

صحيح
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الرضب ال ّثاين :
اعال ُت ْن) فيه ( َف ِ
ُم َس َّبغ  ،تصري ( َف ِ
اعال َت ْ
ان)( ،)1مثل قول الشاعر :
َلنَ َح َّتى َل ْو َم َشى َّ
الــذ

ُّر َع َل ْي ِه َكا َد ُيدْ ِميــ ْه

()٢

َلنَ َح ْتتَى

َل ْو َم َش ْذ َذ ْر

ُر َع َل ْي ِهي

َكا َد ُيدْ ِميــ ْه

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥/٥///

٥٥/٥//٥/

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِعال ُت ْن

َف ِ
اعال َت ْ
ان

َس ِالَة

صحيحة

خمبونـة

ــبغ
ُم َس َّ

(َّ )1
ألن التسبيغ زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة التي آخرها سبب خفيف.
(َّ )2
الذ ُّر  :صغار النمل.
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الرضب الث ّالث :

حمذوف ( َف ِ
لن) مثل قول ،الشاعر :
اع ْ
َْ
ـــب
الــزَ نْ َأ ْو َد َع ا ْل َق ْل َ

ُر َّب ُه ْج َر ٍ
ان َطوِيلٍ
ُر ْب َب ُه ْج َرا

نِ ْن َط ِو ِيل ْن

َأ ْو َد َع ْل َق ْل

َب ْل َحــزَ نْ

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥//٥/

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

ســ ِالَـة
َ

صحيحة

سـ ِ
ـالَـة
َ

حمذوف
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 :األبيات اآلتية من الرمل ،اكتبها كتاب ًة عروضي ًة ،و ِز ْنا ُمب ِّينًا نوع عروضها ورضهبا،

وحال تفعيالهتا :

-1قال الشاعر :
ـــم
َأ ُّ َيــا ال ُّن َّ
ــو ُام ُه ُّبــوا َو ْ َي ُك ْ

ـــه ْر
الس َ
َو َســـ ُل ْو ِن ا ْل َي ْو َم َما َط ْع ُم َّ

ح ْيدً ا ُّ
 -2قال ع ّ
ويس :
يل بن جبلة يمدح ُ َ
الط ّ
جــا َد بِ َ
ـــو ِ
ال َح َّتــى
األ ْم َ
َ

ــم ْ ُ
الــو َد ا ْل َب ِخيــال
َع َّل َ

 -3وقال اآلخر :
ـــي
َما ِلَا َق َّر ْت بِ ِه َ
الع ْ

هـ َ
َنـ ِ
ــن
ــذ ا َث َم ْ
ـان ِم ْ
ــن َ
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 -١قول الشاعر :
ـــم
َأ ُّ َيــا ال ُّن َّ
ــو ُام ُه ُّبــوا َو ْ َي ُك ْ
َأ ْي ُي َهــ ْننُو

ـــه ْر
الس َ
َو َســـ ُل ْو ِن ا ْل َي ْو َم َما َط ْع ُم َّ
َو َســـ ُل ْونِ ْل

ـــم
َو ُام ُه ْب ُبـو َو ْ َي ُك ْ

٥/٥//٥/

٥/٥//٥/

٥//٥/

٥/٥///

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِعــال ُت ْن

َس ِالَــة

َس ِ
ــالَـة

حمذوفة

خمبو َنة
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َي ْو َ َم َ
ــــه ْر
اط ْع ُم ْس َس َ
٥/٥//٥/

٥//٥/

اعــال ُت ْن َف ِ
َف ِ
اعــ ُل ْن
َس ِ
ــالَــة

حمذوف

 -٢قول ع ّ
يل بن جبلة :
جــا َد بِ َ
ـــو ِ
ال َح َّتــى
األ ْم َ
َ

ــم ْ ُ
الــو َد ا ْل َب ِخيــال
َع َّل َ

جــا َد بِ َ
أل ْم
َ

َو ِ َ
ال ْت َتــى

ـــم ْل ُجــو
َع ْل َل َ

َد ْل َب ِخيـال

5/5//5/

5/5//5/

5/5//5/

5/5//5/

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َس ِالَــة

صحيحة

َس ِالَــة

صحيح
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 -3وقول اآلخر :
ـــي
َما ِلَا َق َّر ْت بِ ِه ا ْل َع ْ

هـ َ
َنـ ِ
ــن
ــذا َث َم ْ
ـان ِم ْ
ــن َ

ـــي
َما ِلَا َق ْر َر ْت ِبِ ْل َع ْ

َنـ ِ
ــن
هـا َذا َث َم ْ
ـان ِم ْ
ــن َ

5/5//5/

5/5//5/

5/5//5/

5//5/

َفـ ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
ـاعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َس ِالَــة

صحيحة

َس ِالَــة

حمذوف
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6
بحر املتقارب
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أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 - 1يبني سبب تسميته ببحر املتقارب.
 - 2حيدد مكونات بحر املتقارب.
 - 3يوضح ضابط بحر املتقارب.

 - 4حيدد استعامالت بحر املتقارب.

 - 5يميز بني الزحافات والعلل الواردة ببحر املتقارب التام (القرص -احلذف  -البرت  -القبض).
 - 6حيدد صور بحر املتقارب املجزوء.

 - 7يوضح باألمثلة حكم أعاريض وأرضاب بحر املتقارب.

تقطيعا عروض ًيا ويبني حكم عروض ورضب كل منها.
 - 8يقطع أبيا ًتا تنتمي إىل بحر املتقارب
ً
 - 9يرتب كلامت ليكون منها بي ًتا ينتمي إىل بحر املتقارب.

 - 10يوضح مكونات تفعيلة (فعولن) والزحافات والعلل التي تلحق هبا.
 - 11هيتم بدراسة بحر املتقارب.
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ما يدخله من زحاف أو علة

الزحاف

العلة

بعد دخوله

بعد دخوهلا

 -1القبض ،وهو :حذف
اخلامس الساكن من
( َف ُعو ُلن).

َف ُع ُ
ول

-

-

 -2القرص ،وهو:
حذف ساكن
السبب اخلفيف
( َف ُع ْو ْل).
من آخر ( َف ُعو ُل ْن)
مع إسكان
متحركة.

-

-

 -3البرت ،وهو :اجتامع
احلذف والقطع يف ( َف ْع) ،وحتول إىل ( َف ْل).
( َف ُع ْو ُل ْن).

 -1احلذف ،وهو:
حذف السبب
اخلفيف من
( َف ُع ْو ُل ْن).
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( َف ُعو) .وهو يف عروض
املتقارب التام علة
جارية جمرى الزحاف
يف عدم اللزوم.

 - ٦بحر املتقارب

وزنه :
يتكون املتقارب من تفعيلة واحدة ،هي ( َف ُع ْو ُل ْن) ،تتكرر يف البيت ثامين مرات ،فيكون يف كل

شطر منه أربع تفعيالت عىل هذا النحو(:)1

َف ُع ْو ُل ْن َف ُع ْو ُل ْن َف ُع ْو ُل ْن َف ُع ْو ُلن

َف ُع ْو ُل ْن َف ُع ْو ُل ْن َف ُع ْو ُل ْن َف ُع ْو ُلن
استعامله:

تاما وجمزو ًءا.
يستعمل بحر املتقارب ًّ

( )1ضابطه َ :فقَا ِربْ َوو ِ
َاصلْ َفم َِلْ ُوصُولٌ () فَعُوْلُنْ َف ُع ْو ُل ْن َف ُع ْو ُل ْن َف ُع ْو ُلن.
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ً
أول -املتقارب التام
عروضه ورضبه :
له عروض صحيحة ،وهلا أربعة أرضاب.
له عروض صحيحة ،وهلا أربعة أرضاب:

صحيح

( َف ُعو ُل ْن)

معذوف

مقصور

( َف ُعو)

( َف ُع ْ
ول)
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أبرت

( َف ْع)

للمتقارب التام عروض واحدة صحيحة ( َف ُع ْو ُل ْن) ،وهلا أربعة أرضاب:
األول:
الرضب ّ
صحيح مثلها ( َف ُع ْو ُل ْن) ،مثل قول الشاعر:
َوهَ ْل َت ْط ُل ُع َّ
َارا
س إ َّال َن َ
الش ْم ُ

ارا
سا َو َز َار ْت ِج َه َ
َت َو َّق ْت َك ِ ًّ
س َرنْ َو َز َار ْت
َت َو ْق َق ْت َك ِ ْ

ارا
ِج َه َ

َوهَ ْلت َْط ُل ُع ْش َش ْم

ُسإ ْلال

َارا
َن َ

5/5//

5/5//

5/5//

5/5//

5/5//

5/5//

5/5//

5/5//

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُلن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُلن

ساملة

ساملة

ساملة

صحيحة

ساملة

ساملة

ساملة

صحيح
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الرضب ال ّثاين:
مقصور ،تصري ( َف ُع ْو ُل ْن) فيه ( َف ُع ْو ْل)( ،)1ومثاله قول الشاعر:
ٌ
ُتن ِ
ج ِع َم ٍ
ال ُح َطا ٍم
س ِف َ ْ
َاف ُ

َو ُك ٌّل َيزُ ُ
ول َو ُك ٌّل َيبِيدْ

ُتن ِ
َاف

يج ْم
ُس ِف َ

ِع َملِ ْن

ُح َط ِ
ام ْن

َو ُك ْل ُل ْن

َيزُ ُ
ول

َو ُك ْل ُل ْن

َيبِيدْ

/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

/٥//

٥/٥//

٥٥//

َف ُع ْو ُل

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْول ُ ْن

َف ُع ْو ُل

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ْل

مقبوضة

ساملة

ساملة

صحيحة

ساملة مقبوضة ساملة

مقصور

(َّ )1
ألن القرص حذف ساكن السبب اخلفيف من آخر التفعيلة مع إسكان متحركة.
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الرضب الثالث:
حمذوفٌ ،تصري (فَعُوْلُنْ) فيه (فَعُو) ،وحتول إىل ( َف َع ْل)(،)1
ومثاله قول الشاعر:
َو َأ ْر ِو ْي ِم َن ِّ
الش ْع ِر ِش ْع ًرا َع ِو ْي ًصا

الر َوا َة ا َّل ِذ ْي َقدْ َر َو ْوا
ُين َِّس ُّ

َو َأ ْر ِو ْي

ِمن َْش ِش ْع

ِر ِش ْع َرنْ َع ِو ْي َص ْن

س
ُين َْس ِ ْ

ُر َوا َت ْل

َل ِذ ْي َقدْ

َر َو ْو

٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥//

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف َع ْل

ساملة

ساملة

ساملة

صحيحة

ساملة

ساملة

ساملة

حمذوف

(َّ )1
ألن احلذف إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة.
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الرضب الرابع:
أبرت ،تصري ( َف ُع ْو ُل ْن) فيه ( َف ْع) ،وحتول إىل ( َف ْل)( ،)1ومثاله

قول الشاعر:
َخ َل ْت ِم ْن ُس َل ْي َمى َو ِم ْن َم َّي ْه

َخ ِل ْي َ َّ
وجا َع َل َر ْس ِم َدا ٍر
ل ُع َ
َخ ِل ْي َ ْ
ل

س ِم َدا ِرنْ
َي ُع ْو َجا َع َل َر ْ

َخ َل ْت ِم ْن

ُس َل ْي َمى

َو ِم ْن َم ْي

َي ْه

5/5//

5/5//

5/5//

5/5//

5/5//

5/5//

5/5//

5/

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ْل

ساملة

ساملة

ساملة

صحيحة

ساملة

ساملة

ساملة

أبرت

(َّ )1
ألن البرت اجتامع احلذف والقطع.
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ثانيا :املتقارب املجزوء
وزنه :
َف ُع ْو ُل ْن َ -ف ُع ْو ُل ْن َ -ف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن َ -ف ُع ْو ُل ْن َ -ف ُع ْو ُل ْن

عروضه ورضبه:
عروضه حمذوفة ،وهلا رضبان:

أبرت
( َف ْع)

حمذوف
( َف ُعو)
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له عروض واحدة حمذوفة ،تصري ( َف ُع ْو ُل ْن) فيها ( َف ُعو) ،وحتول إىل ( َف َع ْل)،

وهلا رضبان:
األول:
الرضب ّ
حمذوف مثلها ،ومثاله قول الشاعر:
ب
ُب َك ٌاء َو ُم ْست َْع َ ُ

َو َك ْم ِل َع َل َب ْل َد ِت
َو َك ْم ِل

َع َل َب ْل

َد ِت

ُب َك ُاءنْ

َو ُم ْست َْع

َب ُرو

٥/٥//

٥/٥//

٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥//

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف َع ْل

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف َع ْل

ساملة

ساملة

حمذوفة

ساملة

ساملة

حمذوف
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الرضب ال ّثاين:
أبرت ( َف ْع) ،وحتول إىل ( َف ْل) ،ومثاله قول الشاعر:
َف َم ُي ْق َ
ض َي ْأتِ ْي َكا

س
َت َع َّف ْف َو َل َت ْبتَئِ ْ
َت َع ْف َف ْف

َو َل َت ْب

س
َتئِ ْ

َف َم ُيقْ

ت
َض َي ْأ ِ ْ

َكا

٥/٥//

٥/٥//

٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥/

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف َع ْل

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ْل

ساملة

ساملة

حمذوفة

ساملة

ساملة

أبرت

139

 :األبيات اآلتية من املتقارب .اكتبها كتاب ًة عروضي ًة ،و ِز ْ َنا ُم َب ِّينًا نوع عروضها ورضهبا،

وحال تفعيالهتا:

َ -١ت َلقَّ ُ
ب َِ
األ ُم ْو َر بِ َص ْ ٍ
ج ْيلٍ

ب َو َخ ِّل َ
َو َصدْ ٍر َر ِح ْي ٍ
رج
احل ْ

َ -٢و ُك َّنا َن ُعدُّ َك لِل َّنائِ َب ِ
ات

َف َها َن ْح ُن َن ْط ُل ُب ِم ْن َك َ
األ َما َنا

َ -٣ج ُ
الل َم ِش ْي ٍ
ب َنزَ ْل

ْس َش َب ٍ
اب َر َح ْل
َو ُأ ن ُ

-1:
َت َلقَّ ُ
ب َِ
األ ُم ْو َر بِ َص ْ ٍ
ج ْيلٍ

ب َو َخ ِّل ْ َ
َو َصدْ ٍر َر ِح ْي ٍ
ال َر ْج

َت َل ْق َق ْل

ُأ ُم ْو َر

بِ َص ْ ِ
بنْ

َِ
ج ْي ِل ْن

َو َصدْ ِرنْ َر ِح ْيبِ ْن َو َخ ْل ِل ْل

َح َر ْج

٥/٥//

/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥//

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف َع ْل

صحيحة

ساملة

ساملة

ساملة

حمذوف

ساملة مقبوضة ساملة
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-2
َو ُك َّنا َن ُعدُّ َك لِل َّنائِ َب ِ
ات

َف َها َن ْح ُن َن ْط ُل ُب ِم ْن َك َ
األ َما َنا

َو ُك ْننَا

َن ُعدْ ُد

َك ِل ْننَا

ات
ئِ َب ِ

َف َها َن ْح

ُنن َْط ُل

ُب ِم ْن َك ْل

َأ َما َنا

٥/٥//

/٥//

٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

/٥//

٥/٥//

٥/٥//

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل

َف ُع ْو ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

صحيحة

ساملة

مقبوضة

ساملة

صحيح

ساملة مقبوضة ساملة
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-3
ْس َش َب ٍ
اب َر َح ْل
َو ُأن ُ

َج َ ْ
ل ُل َم ِش ْي ٍ
ب َنزَ ْل
َج َ ْ
ل ُل

َم ِش ْيبِ ْن

َنزَ ْل

ْس
َو ُأن ُ

َش َبابِ ْن

َر َح ْل

/٥//

٥/٥//

٥//

/٥//

٥/٥//

٥//

َف ُع ْو ُل

َف ُع ْو ُل ْن

َف َع ْل

َف ُع ْو ُل

َف ُع ْو ُل ْن

َف َع ْل

مقبوضة

ساملة

حمذوفة

مقبوضة

ساملة

حمذوف
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تدريبات عىل البحور السابقة

 :1ما وزن األبحر اآلتية( :الوافر-الكامل-الرجز-الرمل)؟
َ :2م ِّث ْل لكل رضب من األرضاب اآلتية ببيت من الشعر:
الرضب املعصوب من الوافر املجزوء.
الرضب ْ ُال َر َّفل من الكامل املجزوء.
الر َمل املجزوء.
الرضب ا ُمل َس َّبغ من َّ
الرضب الصحيح من اخلفيف املجزوء.
 :3كم رض ًبا لعروض الوافر املجزوء مع التمثيل؟
 :4كم رض ًبا لعروض الكامل التام األوىل مع التمثيل؟
عروضا َ
ً
وض ًبا له؟ َم ِّثل ملا تذكر.
 :5ما وزن اهلزج؟ كم
 :6كم استعام ً
ال لبحر الرجز مع التمثيل لكل استعامل؟
 :7كم رض ًبا لعروض الرمل التام مع التمثيل؟
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 :8اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأيت بوضع عالمة (
َ -1جا َد بِ َ
األ ْم َو ِ
ال َح َّتى

):

َع َّل َم ُ
اجلو َد ا ْل َب ِخيال

هذا البيت من:
		
الرمل املجزوء صحيح العروض والرضب.

(

)

الرمل املجزوء صحيح العروض حمذوف الرضب.

(

)

		
الرجز املجزوء صحيح العروض والرضب.

(

)

ش ا ْل َق َط ِ
َم ْ َ
اة إِ َل ا ْل َغ ِدي ِر

َ -2و َد َف ْعت َُها َفت ََدا َف َع ْت
هذا البيت من:

		
الوافر املجزوء صحيح العروض والرضب.

(

)

الوافر املجزوء صحيح العروض معصوب الرضب.

(

)

الكامل املجزوء صحيح العروض مرفل الرضب.

(

)
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ص عن َندً ى
 -3وإذا َص َح ْو ُت َف َم ُأ َق ِّ ُ

َو َك َم َع ِل ْم ِ
ت َشامئِيل َو َت َك ُّر ِمي

هذا البيت من:
		
الوافر مقطوف العروض والرضب.

(

)

املتقارب التام صحيح العروض والرضب.

(

)

الكامل التام صحيح العروض والرضب.

(

)

َخ َل ْت ِم ْن ُس َل ْي َمى َو ِم ْن َم َّي ْه

َ -4خ ِل ْي َ َّ
وجا َع َل َر ْس ِم َد ا ٍر
ل ُع َ

هذا البيت من:

		
الرمل التام حمذوف العروض والرضب.

(

)

املتقارب التام صحيح العروض أبرت الرضب.

(

)

		
الرجز التام صحيح العروض والرضب.

(

)
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 :9اكتب األبيات اآلتية كتاب ًة عروضي ًة ،و ِز ْ َنا ُم َب ِّينًا َب ْح َر َها ،ونوع عروضها ورضهبا،
وحال تفعيالهتا:
َيا َم ْن َع َل ْي ِه ا ُمل َّت َك ْل
ا ِ ْر َح ْم ُع َب ْيدً ا َقدْ َس َأ ْل

س َت ْ ُ
ت ُك ُه ُّ
وع
الض ُل ُ
َو َل ِك ْن َل ْي َ

ري إِ َل ْي َك ِم ْن َش ْو ٍق ُفؤَ ِ
اد ي
َي ِط ُ
ي َمنِ َّيتِي
َو َل َقدْ َع ِل ْم ُت َلت َْأ تِ َ َّ

إِنَّ املنَا َيا ال َت ِط ُ
يش ِس َه ُام َها
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النوع الثاين:
البحور ذوات التفعيلتني
املختلفتني
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النوع الثاين :البحور ذوات
التفعيلتني املختلفتني
هي بحور تعتمد يف إيقاعها عىل تفعيلتني خمتلفتني ،وهي تسعة( :الطويل،
واملديد ،والبسيط ،والرسيع( ،)1واملنرسح( ،)2واخلفيف ،واملضارع(،)3

واملقتضب( ،)4واملجتث( ،)5وسندرس أربعة منها دراس ًة مفصل ًة ،وهي:

والت
( )1وزنهُ :م ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َم ْف ُع ُ

والت.
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َم ْف ُع ُ

والت ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن.
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َم ْف ُع ُ

والت ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن
( )٢وزنهُ :م ْس َت ْف ِع ُل ْن َم ْف ُع ُ
اع الت ُْن َم َف ِ
( )٣وزنهَ :م َف ِ
اع الت ُْن.
اع ْي ُل ْن َف ِ
اع ْي ُل ْن َف ِ

والت ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن.
َم ْف ُع ُ

والت ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن
( )٤وزنهَ :م ْف ُع ُ
اعالت ُْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
( )٥وزنهُ :م ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
اعالت ُْن.
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1
بحر َّ
الط ِويل
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أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 - 1يبني سبب تسميته ببحر الطويل.
 - 2حيدد مكونات بحر الطويل.
 - 3يبني استعامالت بحر الطويل.

 - 4يميز بني العلل والزحافات الواردة يف بحر الطويل (القبض -احلذف).
 - 5يميز بني صور بحر الطويل.

تقطيعا عروض ًيا مبينًا الزحافات والعلل الواردة فيها.
 - 6يقطع أبيا ًتا تنتمي إىل بحر الطويل
ً
 - 7يرتب كلامت ليكون منها بي ًتا ينتمي لبحر الطويل.

 - 8يبني مكونات تفعيالت (فعولن مفاعيلن) والزحاف الذي يلحق التفعيلتني.

 - 9يستخرج األبيات التي تنتمي لبحر الطويل من أبيات تعرض عليه.
 - 10يستشعر أمهية دراسة بحر الطويل.
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ما يدخله من زحاف أو علة

الزحاف
 -1القبض ،وهو
حذف اخلامس
الساكن من
( َف ُع ْو ُل ْن)،
و( َم َف ِ
اعي ُل ْن).
 -2ا ْل َك ّ
ف،
وهو:حذف
السابع الساكن من
( َم َف ِ
اع ْي ُل ْن).

العلة

بعد دخوله
ولَ ،م َف ِ
َف ُع ُ
اع ُل ْن .وهو
ٌ
زحاف
يف العروض
جا ٍر جمرى العلة من
حيث لزومه.

َم َف ِ
اع ْي ُل.

-1احلذف ،وهو
حذف السبب
اخلفيف من آخر
( َم َفاعي) ،وحتول
( َم َف ِ
اعي ُل ْن) يف
ُ
َ
إىل (ف ُعول ْن).
الرضب الثالث.

-
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بعد دخوهلا

-

بحر َّ
الط ِويل
وزنه :
يتكون الطويل من ( َف ُع ْو ُل ْن) ،و( َم َف ِ
معا أربع مرات يف البيت ،فيكون يف كل
اع ْي ُل ْن) ،تتكرران ً

شطر منه أربع تفعيالت مرتبة عىل هذا النحو(:)1

اع ْي ُل ْن َف ُع ْو ُل ْن َم َف ِ
َف ُع ْو ُل ْن َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

اع ْي ُل ْن َف ُع ْو ُل ْن َم َف ِ
َف ُع ْو ُل ْن َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

استعامله:
تاما عىل سبيل الوجوب ،وهو من أكثر البحور استعام ً
يستعمل بحر َّ
ال يف الشعر العريب.
الط ِويل ًّ

ود ُم َو ِ
( )1ضابطهَ :ط ٌ
اص ٌل
الصدُ ُ
ويل َغ َر ِامي َو ُّ

اع ْي ُل ْن َف ُع ْو ُل َم َف ِ
َف ُع ْو ُل ْن َم َف ِ
اع ُل ْن.
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عروضه ورضبه:
عروضه مقبوضة ،وهلا ثالثة أرضاب:

صحيح

( َم َف ِ
اعي ُل ْن)

مقبوض

حمذوف

( َم َف ِ
اع ُل ْن)

القبض :وهو حذف اخلامس الساكن من (مفاعيلن
احلذف :وهو حذف السبب اخلفيف (مفاعيلن
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( َم َف ِ
اع ْي)

مفاعلن)
مفاعي)

وضة ( َم َف ِ
لبحر َّ
الط ِو ْيل(َ )1ع ُروض واحدة َم ْق ُب َ
اع ُل ْن) ،وهلا ثالثة أرضاب:
األول:
الرضب ّ

صحيح ( َم َف ِ
اع ْي ُل ْن) ،مثل قول الشاعر:
ــال َغ ٍ
أَمَـاوِي إ َِّن املَ َ
ـح
ــاد َو َرائِ ٌ
َأ َمــا ِو ْي َيـــإِ ْن َن ْل َمـا
٥/٥//

٥/٥/٥//

األح ِ
اد ْي ُث َو ّ
َو َي ْب َقـى ِم َن املَ ِ
الذ ْك ُر
ــال َ

َل َغ ِ
ادنْ

َو َرائِ ُح ْن

َو َي ْب َقـى

ِم َن ْل َـملِ ْل

َأ َح ِ
اد ْي

ُث َو ْذ ِذ ْك ُر ْو

٥/٥//

٥//٥//

٥/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥//

٥/٥/٥//

اع ْي ُل ْن َف ُع ْو ُل ْن َم َف ِ
َف ُعو ُل ْن َم َف ِ
اع ُل ْن
َس ِالَة

َس ِالَة

َس ِالَة

ود ُم َو ِ
( )1ضابطهَ :ط ٌ
اص ٌل
الصدُ ُ
ويل َغ َر ِامي َو ُّ

اع ْي ُل ْن َف ُع ْو ُل ْن َم َف ِ
َف ُعو ُل ْن َم َف ِ
اع ْي ُل ْن
َس ِالَة

َم ْق ُب َ
وضة

اع ْي ُل ْن َف ُع ْو ُل َم َف ِ
َف ُع ْو ُل ْن َم َف ِ
اع ُل ْن.
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َس ِالَة

َس ِالَة

َصحيح

الرضب ال ّثاين:
مقبوض ِمثْل العروض ،كقول َط َر َفة:
َستُب ِدي َل َك َ
األ َّي ُام َما ُك ْن َت َج ِ
اه ًل
ْ

يك َ
َو َي ْأتِ َ
باأل ْخ َبا ِر َم ْن َ ْل ُتزَ ِّو ِد

َست ُْب ِدي

َل َك ْ َ
ل ْي َيا

ُ َم ُ
اك ْن

َ َت ِ
اه َل ْن

ت
َو َي ْأ ِ ْ

َكبِ ْ َ
ل ْخ َبا

ِر َم ْن َل ْم

ُتزَ ْو ِو ِد ْي

//ﻩ/ﻩ

//ﻩ/ﻩ/ﻩ

//ﻩ/ﻩ

//ﻩ//ﻩ

//ﻩ/ﻩ

//ﻩ/ﻩ/ﻩ

//ﻩ/ﻩ

//ﻩ//ﻩ

َف ُع ْو ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َف ُعو ُل ْن َم َف ِ
اع ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َف ُعو ُل ْن

َم َف ِ
اع ُل ْن

َس ِالَة

َس ِالَة

َم ْق ُب َ
وضة

َس ِالَة

َس ِالَة

َس ِالَة

مقبوض

َس ِالَة
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الرضب الثالث:
حمذوف ( َم َف ِ
اعي) ،وحتول إىل ( َف ُع ْو ُل ْن) ،مثل قول العباس بن األحنف:
َاح ُه
ي َجن َ
س َب ال َق َطاهَ ْل َم ْن ُي ِع ْ ُ
َأ ِ ْ

ي
َل َع ِّل إِىل َم ْن َقدْ هَ ِو ْي ُت َأ ِط ْ ُ

ُي ِع ْي

َاح ُهو
َجن َ

َل َع ْل ِ ْ
ل

إِ َل َم ْن َقدْ

هَ ِو ْي ُت

ي ْو
َأ ِط ْ ُ

//ﻩ/ﻩ

//ﻩ/ﻩ/ﻩ

//ﻩ/

//ﻩ//ﻩ

//ﻩ/ﻩ

//ﻩ/ﻩ/ﻩ

//ﻩ/

//ﻩ/ﻩ

َف ُع ْو ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َف ُع ُ
ول

َم َف ِ
اع ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َف ُع ُ
ول

َم َف ِ
اع ْي

َس ِالَة

َس ِالَة

َس ِالَة

َم ْق ُب َ
وضة

َس ِالَة

َس ِالَة

أس َب ْل َق َطاهَ ْل َم ْن
ِ ْ
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َم ْق ُب َ
وضة حمذوف

 :األبيات اآلتية من الطويلْ ،اك ُت ْبها كتاب ًة عروضي ًة ،و ِز ْ َنا ُم َب ِّينًا نوع عروضها ورضهبا،

وحال تفعيالهتا:
الس َم ْو َأل:
قال َّ

س ِم َن ال ُّلؤْ ِم ِع ْر ُض ُه
إِ َذ ا ْالَ ْر ُء َ ْل َيدْ َن ْ

َف ُك ُّل ِر َد ٍ
اء َي ْر َت ِد ْي ِه َج ْي ُل

قال الشاعر:
َي ُم ْو ُت ا ْل َفتَى ِم ْن َعث َْر ٍة بِ ِل َسانِ ِه

الر ْجلِ
َو َل ْي َ
س َي ُم ْو ُت ْالَ ْر ُء ِم ْن َعث َْر ِة ِّ

قال ا ْل ُك َم ْيت:
بِ َأ ِّي ِكت ٍ
َاب َأ ْم بِ َأ َّي ِة ُس َّن ٍة

ار ا َع َ َّ
ل َو َ ْت َس ُب
َت َرى ُح َّب ُه ْم َع ً
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-1:قول السموأل:
س ِم َن ال ُّلؤْ ِم ِع ْر ُض ُه
إِ َذا ْالَ ْر ُء َ ْل َيدْ َن ْ

َف ُك ُّل ِر َد ٍاء َي ْر َت ِد ْي ِه َج ْي ُل

إِ َذ ْلَ ْر

س
ُء َلْ َيدْ َن ْ

ِم َن ْل ُلؤْ

ِم ِع ْر ُض ُه ْو

َف ُك ْل ُل

ِر َد ِاءنْ َي ْر

َت ِد ْيِ ْي

َِ
ج ْي ُل ْو

٥/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥//

٥//٥//

/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥//

٥/٥//

َف ُعو ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َم َف ِ
اع ُل ْن

َف ُع ْو ُل

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي

َس ِالَة

َس ِالَة

َس ِالَة

َم ْق ُب َ
وضة

مقبوضة

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوف
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 -2قول الشاعر:
َي ُم ْو ُت ال َفتَى ِم ْن َعث َْر ٍة بِ ِل َسانِ ِه

الر ْجلِ
َو َل ْي َ
س َي ُم ْو ُت املَ ْر ُء ِم ْن َعث َْر ِة ِّ

َي ُم ْو ُت ْل

ب لِ َس ِ
َفتَى ِم ْن َع ْث َرتِ ْن ِ
انِ ْي

س
َو َل ْي َ

َي ُم ْو ُت ْل َم ْر

ُء ِم ْن َع ْث َر ِة ْر ِر ْج ِ ْ
ل

٥/٥//

٥/٥/٥//

/٥//

٥//٥//

/٥//

٥/٥/٥//

٥/٥//

٥/٥/٥//

َف ُع ْو ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َف ُع ْو ُل َم َف ِ
اع ُل ْن

َف ُع ْو ُل

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َس ِالَة

َس ِالَة

مقبوضة َم ْق ُب َ
وضة

مقبوضة

َس ِالَة

َس ِالَة

صحيح
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-3قول ا ْل ُك َم ْيت:
بِ َأ ِّي ِكت ٍ
َاب َأ ْم بِ َأ َّي ِة ُس َّن ٍة

ارا َع َ َّ
ل َو َ ْت َس ُب
َت َرى ُح َّب ُه ْم َع ً

بِ َأ ْي ِي

ِك َت ْابِ ْن َأ ْم

بِ َأ ْي َي

ِة ُس ْننَتِ ْن

/٥//

٥/٥/٥//

/٥//

٥//٥//

5/٥//

َف ُع ْو ُل

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َف ُع ْو ُل َم َف ِ
اع ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم ْق ُب َ
وضة

َس ِالَة

مقبوضة َم ْق ُب َ
وضة

َس ِالَة

َس ِالَة

َع َل ْي َي

َو َ ْت َس ُب ْو

٥/٥/٥//

/٥//

٥//٥//

َف ُع ْو ُل َم َف ِ
اع ُل ْن
مقبوضة مقبوض

َت َرى ُح ْب َ ُب ْم َعارنْ
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2
بحر املديد
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أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 - 1يبني سبب تسميته ببحر املديد.
 - 2حيدد مكونات بحر املديد.
 - 3يوضح ضابط بحر املديد.

 - 4يبني استعام الت بحر املديد.
 - 5حيدد صور بحر املديد.

 - 6يميز بني (احلذف-القرص -البرت-اخلبن).

 - 7يوضح حكم أعاريض وأرضاب بحر املديد باألمثلة.

تقطيعا عروض ًيا مبينًا نوع عروضها ورضهبا وما طرأ
 - 8يقطع أبيا ًتا تنتمي إىل بحر املديد
ً
عىل حشوها من تغيري مع تسميته.

 - 9يوضح املكونات الصوتية للتفعيلتني (فاعالتن فاعلن).

 - 10يوضح الزحاف املشرتك بني التفعيلتني (فاعالتن فاعلن).
 - 11يرتب كلامت ليكون منها بي ًتا ينتمي إىل بحر املديد.
 - 12هيتم بدراسة بحر املديد.
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ما يدخله من زحاف أو علة

الزحاف

َْ
-1ال ْبن،

وهو:حذف

الثاين الساكن من
( َف ِ
اعال ُت ْن) أو

بعد دخوله
َف ِعال ُت ْن،
َف ِع ُل ْن

العلة

بعد دخوهلا

-1احلذف،وهو:حذف السبب َفاعال ،وحتول إىل
اعال ُت ْن)َ .ف ِ
اخلفيف من آخر ( َف ِ
اع ُل ْن.

( َف ِ
اع ُل ْن).

-2ا ْل َك ّ
ف ،وهو:

حذف السابع

الساكن من
( َف ِ
اعال ُت ْن).

َف ِ
الت
اع ُ

-3الشكل ،وهو:
اجتامع اخلبن

والكف يف
( َف ِ
اعال ُت ْن)،

ف ُيحذف احلرفان:
الثاين والسابع

الساكنان منها.

الت
َف ِع ُ

-2القرص ،وهو:حذف ساكن

السبب اخلفيف من آخر
( َف ِ
اعال ُت ْن) ،وإسكان متحركة.

-3البرت ،وهو :اجتامع احلذف
والقطع يف ( َف ِ
اعال ُت ْن)،

ف ُيحذف السبب اخلفيف من

آخرهاُ ،
ويذف ساكن الوتد

املجموع ،و ُيسكن ما قبله.
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َف ِ
الت ،وحتول
اع ْ
إىل َف ِ
اع ْ
الن

َف ِ
اع ْل ،وحتول إىل
َف ْع ُل ْن

 -٢بحر املديد
وزنه :
اعال ُت ْن) ،و( َف ِ
يتكون املديد ( َف ِ
معا ثالث مرات يف البيت ،فيكون يف
اع ُل ْن) ،تتكرران ً

كل شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت(:)1

اع ُل ْن َف ِ
اعال ُت ْن َف ِ
َف ِ
اعال ُت ْن

اع ُل ْن َف ِ
اعال ُت ْن َف ِ
َف ِ
اعال ُت ْن

استعامله:
جاء املديد مكو ًنا من ست تفعيالت فقط ،وهو نادر يف االستعامل العريب.

( )1ضابطهَ :يا َم ِديدً ا َأ ْع ُينِي َش ِ
ات
اخ َص ٌ

اع ُل ْن َف ِ
الت ُْن َف ِ
َف ِ
اع َ
اعالت ُْن.
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عروضه ورضبه:
له ثالث أعاريض ،وستة أرضاب:

أعاريض

صحيحة

مـحذوفة

أرضاب

أرضاب

صحيح

مـحذوف

مـحذوف خمبون

مقصور

أبرت

أبرت
للمديد ثالث أعاريض ،وستة أرضاب.
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مـحذوفة خمبونة
أرضاب

الع ُروض األوىل:
َ
يحة ( َف ِ
اعال ُت ْن) ،وهلا رضب ٌ
مماثل هلا ،مثل قول الشاعر:
َص ِح َ

َم ْن ُ ِ
ي َّب ا ْل ِع َّز َيدْ َأ ْب إِ َل ْي ِه

اصا
َو َك َذا َم ْن َط َل َب الدُّ َّر َغ َ

َم ْن ُي ِح ْب َبل

ِع ْز َز َيدْ

َأ ْبـــإِ َل ْي ِه ْي

َو َك َذا َم ْن

َط َل َبدْ

اصا
ُد ْر َر َغ َ

5/5//5/

5//5/

5/5//5/

5/5///

5///

5/5//5/

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِعال ُت ْن

َف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َس ِالَة

َس ِالَة

يحة
َص ِح َ

خمبونة

خمبونة

صحيح
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الع ُروض الثانية:
َ
اعال) ،وحتول إىل ( َف ِ
اعال ُت ْن) فيها ( َف ِ
حمذوفة ،تصبح ( َف ِ
اع ُل ْن) ،وهلا ثالثة أرضاب:
األول:
الرضب ّ
حمذوف ِم ْث ُل َها ( َف ِ
ٌ
اع ُل ْن) ،مثل قول الشاعر:

ن َل ُك ْم َح ِ
اف ٌظ
ا ِ ْع َل ُم ْوا َأ ِّ ْ

َش ِ
اهدً ا َما ِع ْش ُت َأ ْو َغائِ َبا

ا ِ ْع َل ُمو َأنْ

نِ ْي َل ُك ْم

َح ِ
اف ُظ ْن

َش ِ
اه َدن َْم

ِع ْشت َُأ ْو

َغائِ َبا

5/5//5/

5//5/

5//5/

5/5//5/

5//5/

5//5/

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اع َل ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوفة

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوف

167

الرضب ال ّثاين:
الت) ،وحتول إىل ( َف ِ
اعال ُت ْن) فيه ( َف ِ
مقصور ،تصبح ( َف ِ
اع ْ
الن)( ،)1مثل قول الشاعر:
اع ْ

ال َي ُغ َّرنَّ ا ْم َر ًأ َع ْي ُش ُه

لز َو ْ
ُك ُّل َع ْي ٍ
ال
ش َصائِ ٌر لِ َّ

ال َي ُغ ْر َرنْ

َن ْم َر َأنْ

َع ْي ُش ُهو

ُك ْل ُل َع ْي ِش ْن

َصائِ ُرنْ

لِ ْز َز َو ْ
ال

5/5//5/

5//5/

5//5/

5/5//5/

5//5/

55//5/

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اع ْ
الن

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوفة

َس ِالَة

َس ِالَة

مقصور

ألن القرص ْ
(َّ )1
حذ ُف ساكن السبب اخلفيف من آخر التفعيلة ،وإسكان متحركة.
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الرضب ال ّثالث:
اعال ُت ْن) فيه ( َف ِ
أبرت ،تصري ( َف ِ
اع ْل) ،وحتول إىل ( َف ْع ُل ْن)( ،)1مثل قول الشاعر:
ص َف الدَّ ْه ِر ُذو ِري َب ٍة
إِنَّ َ ْ

يك بِ ْ َ
ُر َّب َم َي ْأتِ َ
ال ِ
ول

َص َفدْ
إِ ْنن َ ْ

َد ْه ِر ُذ ْو

ِر ْي َبتِ ْن

ُر ْب َب َم َي ْأ

تِ َ
يكبِ ْل

هَ ْو ِل

5/5//5/

5//5/

5//5/

5/5//5/

5//5/

5/5/

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ْع ُل ْن

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوفة

َس ِالَة

َس ِالَة

أبرت

ألن الب َ
(َّ )1
اجتامع احلذف والقطع؛ ف ُيحذف السبب اخلفيف من َاخر التفعيلةُ ،
ويذف ساكن الوتد املجموع ،و ُيسكن ما
رت
ُ
قبله.
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العروض ال ّثالثة:
حمذوفة خمبونة ،تصري ( َف ِ
اعال ُت ْن) فيها ( َف ِعال) ،وحتول إىل ( َف ِع ُل ْن) ،وهلا رضبان:
ٌ
ٌ
خمبون ِم ْث ُل َها ( َف ِع ُل ْن) ،مثل قول الشاعر:
حمذوف
األول:
الرضب ّ

َح ْي ُث َ ْت ِدي َسا َق ُه َق َد ُم ْه

لِ ْل َفتَى َع ْق ٌل َي ِع ُ
يش بِ ِه
لِ ْل َفتَى َعقْ

ُل ْن َي ِعي

ُشبِ ِه ْي

َح ْي ُثت َْه ِد ي

َسا َق ُهو

َق َد ُم ْه

/ﻩ//ﻩ/ﻩ

/ﻩ//ﻩ

///ﻩ

/ﻩ//ﻩ/ﻩ

/ﻩ//ﻩ

///ﻩ

َفا ِعالتُ ْن

َفا ِع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوفة

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوف
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الرضب ال ّثاين:
اعال ُت ْن) فيه ( َف ِ
أبرت ،تصري ( َف ِ
اع ْل) ،وحتول إىل ( َف ْع ُل ْن) ،مثل قول الشاعر:
ُّك ُّل َش ْخ ٍ
ص َل ْس َت َت ْع ِر ُف ُه

َاب َل ْس َت َقا ِر ِ
َك ِكت ٍ
يه

ُك ْل ُل َش ْخ ِص ْن

َل ْس َتت َْع

ِر ُف ُهو

َك ِكتَابِ ْن

َل ْس َت َقا

ِرهيِي

/ﻩ//ﻩ/ﻩ

/ﻩ//ﻩ

///ﻩ

///ﻩ/ﻩ

/ﻩ//ﻩ

/ﻩ/ﻩ

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

َف ِعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ْع ُل ْن

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوفة

خمبونة

َس ِالَة

أبرت
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 :البيتان اآلتيان من املديد .اكتبهام كتاب ًة عروضي ًة ،و ِز ْ َنام ُم َب ِّينًا نوع عروضهام ورضهبام،

وحال تفعيالهتام:

 -1قال ع ّ
يل بن َج َب َلة:
ون ا ْل ِغنَى َج َب ً
إِنَّ ِم ْن ُد ِ
ال
 -2قال الشاعر:

س ِف َو َع ِر ْه
َست َُك ُ
وس ا ْل ِع ْي ُ

()1
َأ َنا ِم ْن َق ْو ٍم إِ َذ ْا َح ِز ُنوا

َو َجدُ وا ِف ُح ْز ِنِ ْم َط َر َبا

(ِ )1
يس :مجع َع ْي َساء ،وهي اإلبل التي صار لوهنا َ
أبيض ُتالطه ُشقْر ٌة.
الع ُ
وستكوس ِ
يس :ستميش عىل ثالث قوائم َّ
وو َعرهُ :ص ْلبه.
قبَ .
ألن إحدى قوائمها ست َُع ْر ُ
الع ُ
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()١

-1:قول ع ّ
يل بن جبلة:
يس ِف َو َع ِر ْه
َست َُك ُ
وس ا ْل ِع ُ

ون ا ْل ِغنَى َج َب ً
إِنَّ ِم ْن ُد ِ
ال
إِ ْن َن ِم ْندُ ْو

نِ ْل ِغنَى

َج َب َل ْن

وس ْل
َست َُك ُ

يس ِفي
ِع ُ

َو َع ِر ْه

5/5//5/

5//5/

5///

5/5///

5//5/

5///

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

َف ِعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوفة

خمبونة

َس ِالَة

حمذوف
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 -2قول الشاعر:
َأ َنا ِم ْن َق ْو ٍم إِ َذا َح ِز ُنوا

َو َجدُ وا ِف ُح ْز ِنِ ْم َط َر َبا

َأ َن ِم ْن َق ْو

ِم ْنإِ َذا

َح ِز ُنو

وف
َو َجدُ ِ

ُح ْز ِنِم

َط َر َبا

5/5///

5//5/

5///

5/5///

5//5/

5///

َف ِعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

َف ِعال ُت ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

خمبونة

َس ِالَة

خمبونة

خمبونة

َس ِالَة

خمبون
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3
بحر البسيط
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أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 - 1يبني سبب تسميته ببحر البسيط.
 - 2حيدد تفعيالت بحر البسيط.

 - 3يوضح استعامالت بحر البسيط.
 - 4حيدد صورة بحر البسيط التام.

 - 5يميز بني أرضاب بحر البسيط التام (اخلبن-القطع).
 - 6حيدد مكونات بحر البسيط املجزوء.
 - 7حيدد صور بحر البسيط املجزوء.
 - 8حيدد املقصود بمخلع البسيط.

تقطيعا عروض ًيا ويبني الزحافات والعلل الواردة بكل منها.
 - 9يقطع أبيا ًتا
ً
 - 10يكتب أبيا ًتا لصورتني خمتلفتني من استعامالت بحر البسيط.
 - 11يرتب كلامت ليكون منها بي ًتا ينتمي لبحر البسيط التام.
 - 12هيتم بدراسة بحر البسيط.
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ما يدخله من زحاف أو علة

الزحاف
-1اخلبن ،وهو:
حذف الثّاين
الساكن من
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن)
ُ
و( َف ِ
اع ُل ْن).

العلة

بعد دخوله

(م َت ْف ِع ُل ْن)َ ( ،ف ِع ُل ْن)-1 .التذييل ،وهو:
ُ
زيادة حرف ساكن
وهو يف عروض البسيط
ٌ
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن).
زحاف جا ٍر جمرى
التام
عىل ُ
العلة.

-2الطي ،وهو:
حذف الرابع
الساكن من
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن).
ُ

(م ْست َِع ُل ْن).
ُ

َْ
-3البل ،وهو:
اجتامع اخلبن
والطي يف

ُمت َِع ُل ْن.

-2القطع ،وهو:
حذف ساكن

الوتد املجموع من

آخر(م ْس َت ْف ِع ُل ْن)
ُ

بعد دخوهلا
ُم ْس َت ْف ِع ْ
الن

(م ْس َت ْف ِع ْل)،
ُ
وحتول إىل
( َم ْف ُعو ُل ْن).

مع تسكني ما قبله.

-

(م ْس َت ْف ِع ُل ْن).
ُ
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-

-3بحر البسيط
وزنه :
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) ،و( َف ِ
معا أربع مرات يف البيت،
يتكون البسيط من ُ
اع ُل ْن) ،تتكرران ً

ٍ
فيكون يف كل شطر منه أربع
تفعيالت مرتب ًة عىل هذا النحو(:)1

اع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
اع ُل ْن

اع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
اع ُل ْن
استعامله:

تاما وجمزو ًءا ،وهو من أكثر البحور استعام ً
ال يف الشعر العريب.
يستعمل ًّ
أو ًال :البسيط التام
وزنه :
اع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
اع ُل ْن

مُسْ تَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ َف ِ
اع ُل ْن

( )1ضابطه :يَا بَاسِطِيْ إ َِّن وَجْدِيْ فِيْكَ مُشْتَعِلٌ () مُسْتَفْعِلُنْ َف ِ
اع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن.
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عروضه ورضبه :
للبسيط التام عروض واحدة خمبونة ( َف ِع ُل ْن) ،وهلا رضبان:
عروضه خمبونة :وهلا رضبان:

مقطوع ( َف ِ
اع ُل ْن)

خمبون ( َف ِع ُل ْن)
األول:
الرضب ّ
خمبون مثلها ،ومثاله قول الشاعر:

وض َة ُتدْ ِمي ُم ْق َل َة َ
إِنَّ ا ْل َب ُع َ
األ َس ِد

اص َم ٍِة
ريا ِف ُ َم َ
َال َ ْت ِق َرنَّ َص ِغ ً
َن َص ِغ ْي َر ن ِْف ْي ُم َخا

َص َمتِ ْن

إِ ْن َن ْل َب ُع ْو

َض َتتُدْ

ِم ْي ُم ْق َلت َْل

َأ َس ِد ْي

5//5/5/

5///

5//5/5/

5///

5//5/5/

5///

5//5/5/

5///

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

ساملة

خمبونة

ساملة

خمبونة

ساملة

خمبونة

ساملة

خمبون

َل َ ْت ِق َرنْ
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الرضب ال ّثاين:
اع ُل ْن) فيه ( َف ِ
مقطوع ،تصري ( َف ِ
اع ْل) ،وحتول إىل ( َف ْع ُل ْن)( ،)1مثاله قول الشاعر:
ٌ
َا ْ َ
ي َأ ْب َقى َوإِنْ َط َ
الز َمانُ بِ ِه
ال َّ
لُْ

َو َّ ُ
وع ْي َت ِم ْن َز ِاد
الش َأ ْخ َب ُث َما َأ َ

َا ْ َ
ي َأ ْب
لُْ

َقى َوإِنْ

َط َال ْز َز َما

ُنبِ ِهي

َو ْش َ ْ
ش ُر َأ ْخ

َب ُث َم

َأ ْو َع ْي َت ِم ْن

َز ِادي

5//5/5/

5//5/

5//5/5/

5///

5//5/5/

5///

5//5/5/

5/5/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ْع ُل ْن

ساملة

ساملة

خمبونة

ساملة

خمبونة

ساملة

مقطوع

ساملة

ُ
(َّ )1
حذف ساكن الوتد املجموع من آخر التفعيلة مع تسكني ما قبله.
القطع
ألن
َ
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ثانيا :البسيط املجزوء
وزنه :
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
اع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
اع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن
عروضه ورضبه :

له عروضان ،وأربعة أرضاب:

صحيحة ،وهلا ثالثة أرضاب

صحيح

(م ْس َت ْف ِع ُل ْن)
ُ

رضب
مقطوعة ،وهلا
ٌ

ُم َذ َّيل

مقطوع

(م ْس َت ْف ِع ْل)
ُ

الن)
(م ْس َت ْف ِع ْ
ُ
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مقطوع مثلها
(م ْس َت ْف ِع ْل)
ُ

للبسيط املجزوء عروضان ،وأربعة أرضاب:
الع ُروض األوىل:
َ

(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) ،وهلا ثالثة أرضاب:
العروض األوىل :صحيحة ُ
األول:
الرضب ّ
(م ْس َت ْف ِع ْ
الن)( ،)1ومثاله قول الشاعر:
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) فيه ُ
ُم َذ َّيل ،تصري ُ
اح َقدْ َأ ْخ َل َف ْت َأ ْس َم ُء َما
َيا َص ِ

َكا َن ْت ُ َتن ِّْي َك ِم ْن ُح ْس ِن ا ْل ِو َص ْ
ال

َيا َصا ِح َقدْ

َأ ْخ َل َف ْت

َأ ْس َم ُء َما

َكا َن ْتت َُم ْن

نِ َ
يك ِم ْن

ُح ْسنِ ْل ِو َص ْ
ال

5//5/5/

5//5/

5//5/5/

5//5/5/

5//5/

55//5/5/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ْ
الن

ساملة

ساملة

صحيحة

ساملة

ساملة

ُم َذ َّيل

(َّ )1
ألن التذييل زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة التي آخرها وتد جمموع.
182

الرضب ال ّثاين:
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) ،ومثاله قول الشاعر:
صحيح ُ
ُ ْم َل ْو َل ٍق َدا ِر ٍ
س ُم ْست َْع ِج ِم

َما َذا ُو ُق ِ ْ
وف َع َل َر ْب ٍع َع َفا

()١

َما َذا ُو ُقو

ِف ْي َع َل

َر ْب ِع ْن َع َفا

ُ ْم َل ْو َل ِق ْن

َدا ِر ِس ْن

ُم ْست َْع ِج ِمي

5//5/5/

5//5/

5//5/5/

5//5/5/

5//5/

5//5/5/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ساملة

ساملة

صحيحة

ساملة

ساملة

صحيح

سْ ُ .
ِ
باألرض.
وم َل ْو َلقُ :م ْس َت ٍو
الر ْب ُع :املَ ْن ِزلَ .
وع َفاَ :د َر َ
(َّ )1
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الرضب ال ّثالث:
مقطوع ،تصري (مُسْتَفْعِلُنْ) فيه (مُسْتَفْعِلْ) ،وحتول إىل ( َم ْف ُعو ُل ْن)( ،)1ومثاله قول الشاعر:
يوا َم ًعا إِ َّنام ِم ْي َع ُاد ُك ْم
ِس ْ ُ

ال َث ِ
َي ْو َم ال ُّث َ
اء َب ْط َن ا ْل َو ِادي

ي ْو َم َع ْن
ِس ْ ُ

إِ ْنن ََم

ِم ْي َع ُاد ُك ْم

َي ْو َم ْث ُثال

َث ِ
اء َب ْط

َن ْل َو ِادي

5//5/5/

5//5/

5//5/5/

5//5/5/

5//5/

5/5/5/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َم ْف ُعو ُل ْن

ساملة

ساملة

صحيحة

ساملة

ساملة

مقطوع

(َّ )1
ألن القطع -كام عرفت -حذف ساكن الوتد املجموع مع تسكني ما قبله.
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الع ُروض الثانية:
َ
(م ْس َت ْف ِع ْل) ،وحتول إىل ( َم ْف ُعو ُل ْن) ،وهلا َض ٌب واحد مقطوع مثلها ،مثل قول الشاعر:
مقطوعة ُ
الش ْو َق ِم ْن َأ ْط ٍ
َما هَ َّي َج َّ
الل

ارا َك َو ْح ِي ا ْل َو ِ
احي
َأ ْض َح ْت ِق َف ً

َما هَ ْي َي َج ْ
ش

َش ْو َق ِم ْن

َأ ْطاللِ ْن

َأ ْض َح ْت ِق َفا

َرن َْك َو ْح

يِ ْل َو ِ
احي

5//5/5/

5//5/

5/5/5/

5//5/5/

5//5/

5/5/5/

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َم ْف ُعو ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َم ْف ُعو ُل ْن

ساملة

ساملة

مقطوعة

ساملة

ساملة

مقطوع
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ُ َم َّلع البسيط
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) فيه
اخلبن
نوع من البسيط املجزوء ،يدخل
هو ٌ
ُ
والقطع عروضه ورضبه ،فتصبح ُ
ُ

(م َت ْف ِع ْل) ،وحتول إىل ( َف ُعو ُل ْن) ،فيكون وزنه:
ُ

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َ -ف ِ
اع ُل ْن َ -ف ُعو ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َ -ف ِ
اع ُل ْن َ -ف ُعو ُل ْن
ومثاله قول الشاعر:
َأ ْش ُكو إِ َل ّ
اللِ ِم ْن ُأ ُمو ٍر

ُت ِ ُّر َد ْه ِري َو َل َ ُت ُّر

َأ ْش ُك ْو إِ َل ْل

ِِ
اله ْن

ُأ ُمو ِرنْ

ُت ِ ْر ُر َد ْه

ِر ْي َو َل

َ ُت ْر ُرو

5//5/5/

5//5/

5/5//

5//5//

5//5/

5/5//

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ُعو ُل ْن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ُعو ُل ْن

ساملة

خمبونة ساملة خمبونة مقطوع

ساملة خمبونة مقطوعة
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وقول اآلخر:
يم َذ ْو ٍق
ُر َّب إِ َما ٍم َع ِد ِ

َيؤُ ُّم بِال َّن ِ
اس ُث َّم ُ ْي ِح ْف

()١

ُر ْب َبإِ َما

ِم ْن َع ِدي

ِم َذ ْو ِق ْن

َيؤُ ْ ُمبِ ْن

َن ِ
اس ُث ْم

َم ُي ْج ِح ْف

5///5/

5//5/

5/5//

5//5//

5//5/

5/5//

ُم ْست َِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ُعو ُل ْن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ُعو ُل ْن

خمبونة ساملة خمبونة مقطوع

مطوية ساملة خمبونة مقطوعة

(ُ )1ي ِْحف :يكلف الناس ما ال يطيقون.
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َم ْن َأ َّم بِال َّن ِ
اس َف ْل ُي َخ ِّف ْف

َخ َال َف ِف َذ َ
اك َق ْو َل َط َه
َخ َال َف ِف

َذ َ
اك َق ْو

َل َطاهَ ا

َم ْن َأ ْ َمبِ ْن

َن ِ
اس َف ْل

ُ َي ْف ِف ْف

5///5/

5//5/

5/5//

5//5/5/

5//5/

5/5//

ُم ْست َِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ُعو ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ُعو ُل ْن

مطوية

ساملة

خمبونة

ساملة

ساملة

خمبون
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وزنام ُم َب ِّينًا نوع عروضهام ورضهبام،
 :البيتان اآلتيان من البسيط .اكتبهام كتاب ًة عروضي ًةْ ،

وحال تفعيالهتام:

-1قال الشاعر:

ال ُي ْع ِج َب َّن ُم ِض ًيم ُح ْس ُن بِ َّز ِ
ته

(َ .)1ي ُر ُ
وق َد ِفينًا َج ْو َد ُة ا ْل َك َف ِن ()١
() َو هَ ْل

-1قول الشاعر:
َوهَ ْل َي ُر ُ
وق َد ِفينًا َج ْو َد ُة ا ْل َك َف ِن

ال ُي ْع ِج َب َّن ُم ِض ًيم ُح ْس ُن بِ َّز ِ
ته
ال ُي ْع ِج َب ْن َن ُم ِض

َم ْن ُح ْس ُنبِ ْز

َز ِتِ ْي

يو
َوهَ ْل َ ُ

ُق َد ِ ْ
ف

َن ْن َج ْو َد ُة ْل

َك َفنِ ْي

5//5/5/

5///

5//5/5/

5///

5//5//

5///

5//5/5/

5///

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِع ُل ْن

ساملة

خمبونة

ساملة

خمبونة

خمبونة

خمبونة

ساملة

خمبون

( )١ا ُملضيم :ا ُمل ْن ِ
ص الظامل ،والِ َّبزةُ :اهليئة.
تق ُ
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-2قال ع ّ
يل بن َج َب َلة:
اس بِا ْل َع َط ِ
اء
َما َب ِخ َل ال َّن ُ

احت َْي ِه
اس َر َ
س ال َّن ُ
َل ْو َل َ
 -٢قول ع ّ
يل بن جبلة:

اس بِا ْل َع َط ِ
اء
َما َب ِخ َل ال َّن ُ

احت ِ
َيه
اس َر َ
س ال َّن ُ
َل ْو َلَ َ
َل ْو َلَ َس ْن

اسا
َن ُ َ

َحت َْي ِهي

َما َب ِخ َل ْن

َنا ُسبِ ْل

َع َط ِ
اءي

5///5/

5//5/

5/5//

5///5/

5//5/

5/5//

ُم ْست َِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

ُم ْست َِع ُل ْن

َف ِ
اع ُل ْن

َف ُع ْو ُل ْن

مطوية

ساملة

خمبونة

مطوية

ساملة

خمبون

ما يدخله من زحاف أو علة
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4
بحر اخلفيف

191

أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 - 1يبني سبب تسميته ببحر اخلفيف.
 - 2حيدد مكونات بحر اخلفيف.

 - 3يوضح استعامالت بحر اخلفيف.
 - 4يبني صور بحر اخلفيف التام.

 - 5يميز بني احلذف واخلبن مع التمثيل.
 - 6يبني مكونات بحر اخلفيف املجزوء.
 - 7يوضح صور بحر اخلفيف املجزوء.

تقطيعا عروض ًيا مبينًا الزحافات والعلل الواردة يف كل منها.
 - 8يقطع أبيا ًتا
ً
 - 9حيدد املكونات الصوتية ل (فاعالتن-مستفع لن).

 - 10يميز بني فاعالتن وفاع التن ،مستفعلن ومستفع لن من حيث مكونات كل منهام.
 - 11يرتب كلامت ليكون منها بي ًتا ينتمي إىل بحر اخلفيف.
 - 12هيتم بدراسة بحر اخلفيف.
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الزحاف

العلة

بعد دخوله

بعد دخوهلا

َ
-1اخل ْبن ،وهو :حذف
الثاين الساكن من
( َف ِ
اعال ُت ْن).

َف ِعال ُتن

-1احلذف ،وهو :حذف
السبب اخلفيف من آخر
( َف ِ
اعال ُت ْن).

َف ِ
اعال ،وحتول
إىل َف ِ
اع ُل ْن.

-2ا ْل َك ّ
ف ،وهو :حذف
السابع الساكن من
( َف ِ
اعال ُت ْن).

َف ِ
الت
اع ُ

-2القرص ،وهو :حذف
ساكن السبب اخلفيف
آخر(م ْس َت ْف ِع ُل ْن)،
من
ُ
وإسكان متحركة.

ُم ْس َت ْف ِع ْل

َّ
-3الش ْكل ،وهو :اجتامع

الت،
َف ِع ُ
ُم َت ْف ِع ُل.

-3التشعيث ،وهو :حذف

( َفاال ُت ْن) ،وهو
علة جارية جمرى
الزحاف يف عدم
اللزوم.

اخلبن والكف ،ف ُيحذف

احلرفان :الثاين والسابع
الساكنان من ( َف ِ
اعال ُت ْن)
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن).
أو ُ

أول الوتد املجموع من
( َف ِ
اعال ُت ْن).
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-4بحر اخلفيف

وزنه :
وم ْس َت ْف ِع ُل ْن) ،تتكرر ( َف ِ
يتكون اخلفيف من ( َف ِ
اعال ُت ْن) يف البيت أربع مرات،
اعال ُت ْنُ ،

(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) مرتني ،فيكون يف كل شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت(:)1
وتتكرر ُ
اعال ُت ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
َف ِ
اعال ُت ْن

فَا عِال تُنْ ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
اعال ُت ْن
استعامله:
تاما وجمزو ًءا.
يستعمل اخلفيف ًّ

( )1ضابطهَ :يا َخ ِفي ًفا َأ ْ َ
ل ُ
ات
اظ ُك ْم َفاتِ َك ٌ

اعالت ُْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِ
َف ِ
اعالت ُْن
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ً
أوال :اخلفيف التام
عروضه ورضبه :

له عروضان ،وثالثة أرض١ب:

صحيحة (فاعالتن)

حمذوف

حمذوفة (فاعلن)

حمذوف

صحيح
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ٍ
أرضاب:
للخفيف التام عروضان ،وثالثة
العروض األوىل:
صحيحة ( َف ِ
اعال ُت ْن) ،وهلا رضبان:
األول:
الرضب ّ
صحيح مثل العروض ،مثل قول الشاعر:
يم َأزْ َرى بِ ِه الدَّ ْه ُر َي ْو ًما
َك ْم َك ِر ٍ

ود
تس َعى إِ َل ْي ِه ا ْل ُو ُف ُ
َو َلئِ ٍ
يم ْ

َك ْم َك ِري ِم ْن

َازْ َرى ِبِدْ

َد ْه ُر َي ْو َم ْن

َو َلئِي ِم ْن

َت ْس َعى إِ َ ْل

ودو
ِه ْل ُو ُف ُ

5/5//5/

5//5/5/

5/5//5/

5/5///

5//5/5/

5/5//5/

َف ِ
اعال ُت ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِعال ُت ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َس ِالَة

َس ِالَة

صحيحة

خمبونة

َس ِالَة

صحيح
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وهذا الرضب قد يدخله ال َّتشْ ِع ْي ُث ،وهو :حذف أول الوتد املجموع من ( َف ِ
اعال ُت ْن) ،فتصري

به ( َفاال ُت ْن) ،وهو علة جارية جمرى الزحاف يف عدم اللزوم ،كقول الشاعر:
إِ َّنام ْالَي ُت َمي ُت َ
األ ْح َي ِ
اء
ِّ
ْ

اح بِ َم ْي ٍ
اس َ َ
ت
س َم ْن َ
ت َ
مات َف ْ
َل ْي َ
َل ْي َس َم ْنام

َت َف ْس َ َ
تا

َحبِ َم ْيتِ ْن

إِ ْنن ََم ْل َم ْي

ُ َت ْييِت ُْل

َأ ْح َي ِ
اءي

5/5//5/

5//5//

5/5///

5/5//5/

5//5//

5/5/5/

فاعالتن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

فعالتن

فاعالتن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

َفاال ُت ْن

َس ِالَة

خمبونة

صحيحة

َس ِالَة

خمبونة

ُم َش َّعث
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إِ َّنام ْالَ ْي ُت َم ْن َي ِع ْي ُ
ش َكئِ ْي ًبا

ِ
الر َج ِ
اء
كاس ًفا با ُل ُه َق ِل ْي َل َّ

إِ ْنن ََم ْل َم ْي

ُ َت ْن َي ِع ْي

ُش َكئِ ْي َب ْن

َك ِ
اس َف ْن َبا

ُ ُلو َق ِ ْ
ل

َل ْر َر ِ
جاءي

5/5//5/

5//5//

5/5///

5/5//5/

5//5//

5/5//5/

فاعالتن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

فاعالتن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

فاعالتن

َس ِالَة

خمبونة

َس ِالَة

خمبونة

صحيح

فعالتن

()١

صحيحة

( )1دخل اخلبن عروض البيتني السابقني وهو غري الزم ،وهلذا مل يعتد به .وقيل :العروض صحيحة.
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فقد دخل التشعيث رضب البيت األول ،ومل يلتزمه الشاعر يف رضب البيت الثاين:
الرضب ال ّثاين:
اعال) ،وحتول إىل ( َف ِ
اعال ُت ْن) فيه ( َف ِ
حمذوف تصري ( َف ِ
اع ُل ْن) ،ومثاله قول الشاعر:
ون َذ َ
َأ ْم َ ُي َ
ول ْن ِم ْن ُد ِ
الر َدى؟
اك َّ

َل ْي َت ِش ْع ِري هَ ْل ُث َّم هَ ْل آتِ َي ْن ُه ْم
َل ْيت َِش ْع ِر ي

هَ ْل ُث ْم َم َه ْل

َأ ْأتِ َي ْن ُه ْم

َأ ْم َي ُح َ
ول ْن

ِم ْندُ ونِ َذا

َك ْر َر َدى؟

5/5//5/

5//5/5/

5/5//5/

5/5//5/

5//5/5/

5//5/

َف ِ
اعال ُت ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
لن
اع ْ

َس ِالَة

َس ِالَة

صحيحة

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوف
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الع ُروض ال ّثانية:
َ

حمذوفة ( َف ِ
اع ُل ْن) ،وهلا رضب ٌ
مماثل َلا ،ومثاله قول الشاعر:
َن ْنت ِ
َص ْف ِم ْن ُه َأ ْو َن َد ْع ُه َل ُك ْم

إِنْ َق َد ْر َنا َي ْو ًما َع َل َع ِ
ام ٍر
إِنْ َق َد ْر َنا

َي ْو َم ْن َع َل

َع ِ
ام ِرنْ

َن ْنت ِ
َص ْف ِم ْن

ُه َ
وأ ْو َن َد ْع

ُه َ
ول ُك ْم

5/5//5/

5//5/5/

5//5/

5/5//5/

5//5/5/

5//5/

َف ِ
اعال ُت ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
لن
اع ْ

َف ِ
اعال ُت ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
لن
اع ْ

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوفة

َس ِالَة

َس ِالَة

حمذوف
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ثان ًيا :اخلفيف املجزوء
وزنه :
َف ِ
اعال ُت ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن
عروضه ورضبه :

عروض صحيحة ،وهلا رضبان:

مقصور(م َت ْف ِع ْل)
خمبون
ُ

(م ْس َت ْف ِع ُل ْن)
صحيحة ُ
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(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) ،وهلا رضبان:
للخفيف املجزوء عروض واحدة صحيحة ُ

األول:
الرضب ّ

صحيح ِمثْل العروض ،ومثاله قول الشاعر:
ٌ
ُأ ُّم َع ْم ٍرو ِف َأ ْم ِر َنا

َل ْي َت ِش ْع ِري َما َذا َت َرى
َل ْيت َِش ْع ِر ي

َما َذا َت َرى

ُأ ْ ُم َع ْم ِرنْ

ِف َيأ ْم ِر َنا

5/5//5/

5//5/5/

5/5//5/

5//5/5/

َف ِ
اعال ُت ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ساملة

صحيحة

ساملة

صحيح
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الرضب ال ّثاين:
(م َت ْف ِع ْل) ،وحتول إىل ( َف ُعو ُل ْن) ،ومثاله قول الشاعر:
(م ْس َت ْف ِع ُل ْن) فيه ُ
خمبون مقصور ،تصري ُ
ُك ُّل َخ ْط ٍ
ب إِنْ َ ْل َت ُكو

ي
ُنوا َغ ِض ْبت ُْم َي ِس ْ ُ

ُك ْل ُل َخ ْطبِ ْن

إِن َْل ْمت َُكو

ُن َ
وغ ِض ْبت ُْم

ي ْو
َي ِس ْ ُ

5/5//5/

5//5/5/

5/5//5/

5/5//

َف ِ
اعال ُت ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َف ُعو ُل ْن

ساملة

صحيحة

َس ِالَة
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(خمبون
مقصور)

 :األبيات اآلتية من اخلفيف .اكتبها كتاب ًة عروضي ًة ،و ِز ْ َنا ُم َب ِّينًا نوع عروضها ورضهبا،

وحال تفعيالهتا:

 -1قال ع ّ
يل بن جبلة:
ار َة َب ْع ٍ
ض
َقدْ َط َو ى َب ْع ُض ُه ْم ِز َي َ

() ()1
اضوا َم َص ِ
اح ًفا بِا ْل ِغن ِ
است ََع ُ
َاء
َو ْ

()١

 -2قال الشاعر:
ار َق ْلبِ ْي بِ ُح ِّب َها
َط َ

َم ْن لِ َق ْل ٍ
ي
ب َي ِط ْ ُ

 -3قال أبو العالء املعري:
ور ِم ْن َع ْه ِد َعا َد؟
َ
ـب َف َأ ْي َن ا ْل ُق ُب ُ

ور َنا َ ْت ُ
الر ْحـ
َص ِ
اح هَ ِذ ي ُق ُب ُ
أل َّ

اضواَ :ط َل ُبوا ِ
اس َتع ُ
الع َوض.
(ْ )١
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 -1:قول ع ّ
يل بن جبلة:
ار َة َب ْع ٍ
ض
َقدْ َط َوى َب ْع ُض ُه ْم ِز َي َ

اضوا َم َص ِ
اح ًفا بِا ْل ِغن ِ
است ََع ُ
َاء
َو ْ

َقدْ َط َوى َب ْع

ُض ُه ْم ِز َيا

َر َة َب ْع ِض ْن

َو ْست ََع ُ
اضو

َم َص ِ
اح َف ْن

بِ ْل ِغن ِ
َاءي

5/5//5/

5//5//

5/5///

5/5//5/

5//5//

5/5//5/

َف ِ
اعال ُت ْن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

َف ِعال ُت ْن

َف ِ
اعال ُتن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُت ْن

َس ِالَة

خمبونة

َس ِالَة

خمبونة

(صحيحة
اخلبن غري
الزم)
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صحيح

 -2:قول الشاعر:
ار َق ْلبِي بِ ُح ِّب َها
َط َ

َم ْن لِ َق ْل ٍ
ري
ب َي ِط ُ

ار َق ْلبِي
َط َ

بِ ُح ْببِ َها

َم ْن ِل َق ْلبِ ْن

ريو
َي ِط ُ

5/5//5/

5//5//

5/5//5/

5/5//

َف ِ
اعال ُت ْن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُتن

َف ُعو ُل ْن

ساملة

(صحيحة اخلبن
غري الزم)

ساملة

خمبون مقصور
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 -3:قول أيب العالء املعري:
ور َنا َ ْت ُ
الر ْحـ
صَاحِ هَذِي ُق ُب ُ
أل َّ

ور ِم ْن َع ْه ِد َع ِ
اد؟
ـبَ فَأَيْنَ ال ُْق ُب ُ

َص ِ
اح َه ِ
اذي

ور َنا
ُق ُب ُ

َ ْت ُ
أل ْر َر ْح

َب َف َأ ْين َْل

ور ِم ْن َع ْه ِد َع ِ
ادي؟
ُق ُب ُ

5/5//5/

5//5//

5/5//5/

5/5///

5//5//

5/5//5/

َف ِ
اعال ُت ْن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُتن

َف ِعال ُت ْن

ُم َت ْف ِع ُل ْن

َف ِ
اعال ُتن

َس ِالَة

خمبونة

صحيحة

خمبونة

خمبونة

صحيح
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تدريبات عىل البحور السابقة
رضب ممَّا يأيت ٍ
ٍ
ببيت من الشعر:
سَ : 1م ِّثل لكل
(رضب الطويل الصحيح  -رضب الطويل املحذوف  -رضب البسيط

التام املخبون  -رضب البسيط املجزوء املذ ّيل  -رضب املديد الصحيح -

رضب اخلفيف املجزوء الصحيح).

ً
عروضا ورض ًبا للبسيط التام مع التمثيل؟
س : 2كم
س : 3كيف اس ُتعمل املديد يف الشعر العريب مع التمثيل؟
ً
عروضا ورض ًبا للخفيف التام مع التمثيل؟
س : 4كم
ً
عروضا ورض ًبا للخفيف املجزوء مع التمثيل؟
س : 5كم
س : 6ما ُ َم َّلع البسيط؟ وما وزنه؟ َم ِّث ْل له ٍ
ببيت.
س : 7ما وزن األبحر اآلتية( :الطويل  -البسيط املجزوء  -املديد)؟
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س : 8اكتب األبيات اآلتية كتاب ًة عروضي ًة ،و ِز ْ َنا ُم َب ِّينًا بحرها ،ونوع عروضها ورضهبا،
وحال تفعيالهتا:

َو َال َت ُك ْن طالِ ًبا َما ال ُين ْ
َال

س َو ْص َل ًة ِم ْن ُ ْم ِل ٍ
ف
ال َت ْل َت ِم ْ
يب ُد َعا ا ُمل ْض َط ِّر ِف ُّ
َيا َم ْن ُ ِ
الظ َل ِم
ي ُ

َيا َك ِ
اش َف ُّ ِّ
الس َق ِم
الض َو ا ْل َب ْل َو ى َم َع َّ
الظ ِّن َأنْ ال َت ِ
ان ُك َّل َّ
َي ُظ َّن ِ
الق َيا

َو َقدْ َ ْي َم ُع ُ
الشتِي َت ِ
اهلل َّ
ني َب ْع َد َما
الب
َفاهلوى ِ ْل َق َد ٌر َغ ٌ

َك ْي َف َأ ْع ِص ا ْل َق َد َر ا ْل َغالِبا
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س : 9اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأيت بوضع عالمة (

):

-1هذا البيت من:
اس َأ ْع َل ْالَ َر اتِ ِ
َف ُك ْن طال ًبا ِف ال َّن ِ
ب

و َما ْالَ ْر ُء إال َح ْي ُث َ ْي َع ُل َن ْف َس ُه

أ

		
الطويل مقبوض العروض والرضب.

( )

ب

اخلفيف التام صحيح العروض والرضب.

( )

ج

البسيط التام خمبون العروض والرضب.

( )

 -2هذا البيت من:
ا ْل ِع ْل ُم َي ْر َف ُع َب ْيتًا ِ
الع َم َد َل ُه

أ

والش ِ
َّ َ
ف
اجله ُل َ ْي ِد ُم َب ْي َت ا ْل ِعزِّ
َو ْ

اخلفيف التام صحيح العروض والرضب.

( )

ب

الطويل مقبوض العروض صحيح الرضب) ( .

ج

( )

البسيط التام خمبون العروض والرضب.
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 -3هذا البيت من:
احت َْي ِه
اس َر َ
س ال َّن ُ
َل ْو َل َ

اس بِا ْل َع َط ِ
اء
َما َب ِخ َل ال َّن ُ

أ

		
البسيط املجزوء صحيح العروض والرضب.

(

)

ب

						
ُ َم َّلع البسيط.

(

)

ج

املتقارب املجزوء حمذوف العروض والرضب.

( )
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بحر
النوع األول
الوافر التام

بحر الوافر

الوافر املجزوء
الكامل التام

بحر الكامل

الكامل املجزوء

بحر اهلزج

الرجز التام
الرجز املجزوء

بحر الرجز

الرجز املشطور
الرجز املنهوك
الرمل التام

بحر الرمل

الرمل املجزوء
املتقارب التام

بحر املتقارب

املتقارب املجزوء
212

النوع الثاين
بحر الطويل
البسيط التام

بحر املديد

البسيط املجزوء

بحر البسيط

اخلفيف التام

بحر اخلفيف

اخلفيف املجزوء

بحر الرسيع
بحر املنرسح
بحر املضارع
بحر املقتضب
بحر املجتث
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البحور الشعرية وتفعيالهتا.
 )١البحور ذوات القعيلةالواحدة.
بحر الوافر التام
اع َلت ُْن
ُم َف َ

اع َلت ُْن
ُم َف َ

اع َلت ُْن
اع َلت ُْن ُم َف َ
ُم َف َ

اع َلت ُْن
ُم َف َ

اع َلت ُْن
ُم َف َ

بحر الوافر املزوء
اع َلت ُْن
ُم َف َ

اع َلت ُْن
اع َلت ُْن ُم َف َ
ُم َف َ

اع َلت ُْن
ُم َف َ

 )٢بحر الكامل التام
ُم َت َف ِ
اع َل ْن

ُم َت َف ِ
اع َل ْن

اع َل ْن ُم َت َف ِ
ُم َت َف ِ
اع َل ْن

ُم َت َف ِ
اع َل ْن

ُم َت َف ِ
اع َل ْن

بحر الكامل املجزوء
ُم َت َف ِ
اع َل ْن

اع َل ْن ُم َت َف ِ
ُم َت َف ِ
اع َل ْن

ُم َت َف ِ
اع َل ْن

 )٣بحر اهلذج
َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

اع ْي ُل ْن َم َف ِ
َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

َم َف ِ
اع ْي ُل ْن

)٤بحر الرجزالتام
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

بحر الرجزاملجزوء
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن
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بحر الرجز املشطور
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

بحر الرجز املنهوك
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن

 )٥بحر الرمل التام
َف ِ
اع َل ُت ْن

َف ِ
اع َل ُت ْن

َف ِ
اع َل ُت ْن

َف ِ
اع َل ُت ْن

َف ِ
اع َل ُت ْن

َف ِ
اع َل ُت ْن

بحر الرمل املجزوء
َف ِ
اع َل ُت ْن

َف ِ
اع َل ُت ْن

َف ِ
اع َل ُت ْن

َف ِ
اع َل ُت ْن

)٦بحر التقارب التام
َف ُع ْو ُلن

َف ُع ْو ُلن

َف ُع ْو ُلن

َف ُع ْو ُلن َف ُع ْو ُلن َف ُع ْو ُلن

َف ُع ْو ُلن

َف ُع ْو ُلن

بحر املتقارب املجزوء
َف ُع ْو ُلن

َف ُع ْو ُلن

َف ُع ْو ُلن

َف ُع ْو ُلن
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َف ُع ْو ُلن

َف ُع ْو ُلن

القسم
ال َثاين

القافية
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أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
واصطالحا.
 - 1حيدد معنى القافية لغة
ً
 - 2يوضح أمهية القافية.
 - 3حيدد أحرف القافية.

 - 4يوضح املقصود بالروي.
 - 5حيدد املقصود بالوصل.

 - 6حيدد املقصود باخلروج.

 - 7يميز بني التأسيس والدخيل.

 - 8حيدد أحرف القافية يف األبيات الشعرية.
 - 9يستشعر أمهية دراسة القافية.
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القسم ال َثاين :القافية
ِ
ُ
ُ
البرشي لغري املعصوم 
الكالم
يب؛ إذ ال ُي َس َّمى
والوزن
القافية
ُّ
ُ
متالزمان يف الشعر العر ّ

ً
معا.
شعرا حتى يكون
مشتمل عليهام ً
ً
وعلم القوايف:

علم ُي ْع ُ
رف به أحوال هنايات أبيات الشعر العريب .وواضعه :اخلليل بن أمحد الفراهيدي.
معنى القافية يف اللغة:

اع َلة) ،ومعناها :التابعة ،وأصلهاِ :
القافية عىل وزن ( َف ِ
ألنا مأخوذة من ال َق ْف ِو ،وهو
القاف َوةَّ ،
اال ِّتباعُ ،
ألنا تقفو صدر البيت الشعري ،أي َت ْت َب ُع ْه.
وس ِّم َيت بذلك؛ َّ
فق ِل َبت ُ
الواو يا ًءُ ،
ومعناها يف االصطالح:
األحراف التي تبدأ من أول متحرك قبل ساكنني يف هناية البيت الشعري.
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صور القافية
جاءت القافية يف الشعر العريب عىل الصور اآلتية:
-1بعض كلمة ،مثل:

( ُلو ُلو=/ﻩ/ﻩ )

يف قول كعب بن زهري:

الر ُس َ
اءبِ ِه
ُور ُي ْست ََض ُ
ول َلن ٌ
إِنَّ َّ

وف اهللِ َم ْس ُل ُ
ُم َه َّندٌ ِم ْن ُس ُي ِ
ول

َّ
فإن القافية فيه تبدأ من الالم ،وهي أول متحرك قبل ساكنني ،أوهلام :الواو ،والثاين :حرف

اإلشباع يف هناية البيت ،وهي بعض كلمة.

-2كلمة ،مثل:

( ُطو ُلو=/ﻩ/ﻩ )

اء ُم ْقبِ َل ًة َع ْجزَ ُاء ُمدْ بِ َر ًة
هَ ْي َف ُ

يف قول كعب بن زهري:
ص ِم ْن َها َو َال ُط ُ
ول
َال ُي ْشت ََكى ِق َ ٌ

فإِ َّن القافية فيه تبدأ من الطاء ،وهي أول متحرك قبل ساكنني ،أوهلام :الواو ،والثاين :حرف

اإلشباع يف هناية البيت ،وهي كلمة واحدة.
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-3كلمة وبعض كلمة أخرى ،مثل:

( َل ْل َق َضا/-ﻩ//ﻩ )

يف قول الشاعر:

َو ِكلِ ُ
ور إِ َل ا ْل َق َضا
األ ُم َ

ه ِ
ُك ْن َع ْن ُ ُ
وم َك ُم ْع ِر ًضا

َّ
فإن القافية فيه تبدأ من الالم ،وهي أول متحرك قبل ساكنني ،أوهلام :الالم الثانية ،والثاين:
األلف ،وهي كلمة وبعض كلمة أخرى.

220

-4كلمتان ،مثل:

( َقدْ َم َض/-ﻩ//ﻩ )

يف قول الشاعر:
َت ْن َسى بِ ِه ما َقدْ َم َض

ي ِ
ش بِ َخ ْ ٍ
أ ْب ِ ْ
عاجلٍ

َّ
فإن القافية فيه تبدأ من القاف ،وهي أول متحرك قبل ساكنني ،أوهلام :الدال ،والثاين :األلف،

وهي كلمتان.
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َ :حدِّ د الصورة التي جاءت عليها القافية يف األبيات اآلتية:
ُك ُّل ا ْب ِن ُأ ْن َثى َو إِنْ َط َال ْت َسال َم ُت ُه

اء َم ُْم ُ
ول
َي ْو ًما َع َل َآل ٍة َحدْ َب َ
َف َق ِّو ِم ال َّن ْفس َ
باأل ْخ ِ
الق َت ْست َِق ِم
َ

الح َأ ْم ِر َك َ
لأل ْخ ِ
الق َم ْر ِج ُع ُه
َص ُ

يب ا ْل َق َد ْر
فال ُبدَّ َأ نْ َي ْست َِج َ

إِ َذ ا َّ
الش ْع ُب َي ْو ًما َأ َر ا َد احل َيا َة
َق َض ا هللُ ْ ُ
بال ِّب ِل

ب ا عىل ما َق َض
َف َص ْ ً
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:
صورهتا

القافية
(مو ُلو/-ﻩ/ﻩ)
ُ -١
تبدأ من امليم ،وهي أول متحرك قبل ساكنني يف آخر البيت ،أوهلام:
الواو ،والثاين :حرف اإلشباع (الواو).
َ ( - ٢ت ْست َِق ِمي/-ﻩ///ﻩ)

تبدأ من التاء ،وهي أول متحرك قبل ساكنني يف هناية البيت ،أوهلام:
السني ،والثاين :حرف اإلشباع (الياء).
(-ب ْل َق َد ْر /-ﻩ//ﻩ)
-٣
َ

تبدأ من الباء ،وهي أول متحرك قبل ساكنني يف هناية البيت ،أوهلام:
الالم ،والثاين :الراء.
َ ( - ٤ما َق َض/-ﻩ//ﻩ)
تبدأ من امليم ،وهي أول متحرك قبل ساكنني يف هناية البيت ،أوهلام:
ألف (ما) ،والثاين :األلف.
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بعض كلمة.

كلمة

كلمة وبعض
كلمة أخرى.

كلمتان.

القسم
ال َثاين

صور القافية
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أحرف القافية
والو ْص ُلُ ،
يس ،والدَّ ِخ ُ
يل).
وال ُر ُ
(الر ِو ُّيَ ،
والر ْد ُف ،وال َّت ْأ ِس ُ
وجِّ ،
أحرف القافية ستة ،هيَّ :
ٍ
ٍ
واحدة ،لكن يوجد بعضها يف القافية ،وما دخل منها أول
قافية
وال جتتمع ك ُّلها يف

التزام ُه يف القصيدة ك ِّلها.
بيت يف القصيدة َو َجب
ُ
الر ِو ُّي
َ
األولَّ :

شاعر قصيد َت ُه ،ويلتزمه يف أبياهتا ،وإليه تنسب
وهو حرف اهلجاء الذي َيبني عليه
ُ

الر ِو ّي ،ويقال( :قصيدة المية) إن
القصيدة ،فيقال( :قصيدة مهزية) إن كانت اهلمزة هي َّ
الر ِو ِّي....
الر ِو ّي ،ويقال( :قصيدة دالية) إن كانت الدال هي َّ
كانت الالم هي َّ

ٍ
ٍ
ٍ
بـــ(الر ِو ِّي املطلق) ،وإذا كان ساكنًا
ضمة ُس ِّم َي
كرسة أو
بفتحة أو
متحر ًكا
الر ِو ِّي
ّ
َّ
وإذا كان َّ

املقيد).
ُس ِّم َي
َّ
بـــ(الر ِو ِّي ّ

انتبه

ٌ
صاحلة ألن تكون َر و ًّيا ما عدا
احلروف اهلجائية
فإنا ال تكون رو ًّيا إال
أحرف املد الثالثة واهلاءَّ ،
بتفصيلٍ  ،ليس هذا مقامه.
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ال َثاين :ا ْل َو ْصل
الر ِو ِّي.
الر ِو ِّي ،أو هاء تيل َّ
وهو حرف مَد يَنْ َشأُ عن إشباع حركة َّ
فاأللف الناشئة عن إشباع فتحة الباء هي الوصل يف قول شوقي:
َو َما َن ْي ُل ْالَ َطالِ ِ
ب بِال َّت َمنِّي

َو َل ِك ْن ُتؤْ َخ ُذ الدُّ ْن َيا ِغال َبا

--------------

ِ -----------غ َلبا

والياء الناشئة عن إشباع كرسة الالم هي الوصل يف قول امرئ القيس:
ِق َفا َن ْب ِ
ك ِم ْن ِذ ْك َرى َحبِ ْي ٍ
ب َو َم ْن ِز ِل

بِ ِس ْق ِط ِّ
ي الدَّ ُخ ِ
الل َو ى َب ْ َ
ول َف َح ْو َملِ

------------------

َ --------------ف َح ْو َم ِل

والواو الناشئة عن إشباع ضمة امليم هي الوصل يف قول املتنبي:
َع َل َقدْ ِر َأ ْهلِ ا ْل َع ْز ِم َت ْأ ِت ا ْل َعزَ ائِ ُم

َو َت ْأ ِت َع َل َقدْ ِر ا ْل ِك َرا ِم َ
املكا ِر ُم

------------------

َ
املكا ِر ُمو
-------------

واهلاء الساكنة هي الوصل يف قول الشاعر:
بِا ْل َف ِ
اض ِل َ
ول ال ُّن َهى
ني ُأ ِ

ِف ُك ِّل َأ ْم ِر َك َفا ْقت َِد ْه

------------

َ --------فا ْقت َِده
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الصلت:
واهلاء املفتوحة هي الوصل يف قول ُأ َّم َّية بن َأيب َّ
ِف َب ْع ِ
ض ِغ َّراتِ ِه ُي َو ِاف ُق َها

ُي ِ
وش ُك َم ْن َف َّر ِم ْن َمنِ َّيتِ ِه

العلوي:
واهلاء املضمومة هي الوصل يف قول ابن طباطبا
ّ
يمتِي
َف َيا الئِ ِمي َد ْعنِي ُأ َغ ِ
ال بِ ِق َ

يم ُة ُك ِّل ال َّن ِ
اس َما ُ ْي ِسنُو َن ُه
َف ِق َ

واهلاء املكسورة هي الوصل يف قول حكيم ال َّن ْه َش ّل:
ُك ُّل ا ْم ِر ٍ
ىء ُم َص َّب ٌح ِف َأ ْه ِل ِه

ش ِ
املو ُت َأ ْد َنى ِم ْن ِ َ
اك َن ْع ِل ِه
َو ْ
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الثالثُ ْ :
ال ُر ْوج
وهو حرف َمدٍّ َي ُ
نشأ عن إشباع حركة هاء الوصل ،ويكون ْ ُ
ال ُروج باأللف إذا كانت
َ
ابا) يف قول الشاعر:
حركة اهلاء فتح ًة ،مثل( :أ ْب َو َ َ
ابا
َوال َّن ُ
اس تُغْ ِل ُق ُدو َن ُه َأ ْب َو َ َ

ري ُ
وك ُّل َ ْ
ش ٍء ِضدُّ ُه
َي ْم ِش ا ْل َف ِق ُ

ويكون ْ ُ
ال ُروج بالواو إذا كانت حركة اهلاء ضم ًة ،مثل ُ
ُونو) يف قول ابن
(ي ِْسن َ ُ

العلوي السابق.
طباطبا
ّ

الروج بالياء إذا كانت حركة اهلاء كرس ًة ،مثل َ
(أ ْه ِل ِهي ،و َن ْع ِل ِهي) يف قول
ويكون ْ ُ ُ

حكيم ال َّن ْه َش ّ
يل السابق.
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الر ْدف
الرابعِّ :
وهو حرف العلة الذي يقع قبل الروي مبارشة.
فاأللف التي قبل الالم هي الردف يف قول أليب العتاهية:
إِ َل ْي ِه ُ َت ِّر ُر َأ ْذ َي َ َ
الا

َأ َت ْت ُه ْ ِ
الال َف ُة ُم ْن َقا َد ًة

والواو التي قبل الالم هي الردف يف قول كعب بن زهري:
ُك ُّل ا ْب ِن ُأ ْن َثى َو إِنْ َط َال ْت َسال َم ُت ُه

اء َم ُْم ُ
ول
َيو ًما َع َل َآل ٍة َحدْ َب َ

والياء التي قبل امليم هي الردف يف قول الشاعر:
ال َت ْن َه َع ْن ُخ ُل ٍق َو َت ْأ ِ َ
ت ِمث َْل ُه

َع ٌار َع َل ْي َك إِ َذ ا َف َع ْل َت َع ِظ ْي ُم
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اخلامس :ال َّت ْأ ِس ْيس
ٌ
ٌ
متحرك ،مثل قول املتنبي:
حرف
الر ِو ّي
وهو حرفُ األلفِ الذي يفصلُ بينه وبني َّ
َع َل قدْ ِر َأ ْهلِ ا ْل َع ْز ِم َت ْأ ِت ا ْل َعزَ ائِ ُم

َو َت ْا ِت َع َل َقدْ ِر ا ْل ِك َر ا ِم َ
املكا ِر ُم
َو َت ْص ُغ ُر ِف َع ْ ِ
يم ا ْل َع َظائِ ُم
ي ا ْل َع ِظ ِ

َو َت ْع ُظ ُم ِف َع ْ ِ
الص ِغ ِ
ار هَ ا
ي َّ
ري ِص َغ ُ
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النتبه
السادس :الدَّ ِخ ْيل
ْ
ُ
ُ
والر ِو ّي ،ومثاله :الراء واهلمزة
احلروف
وهو
املتحرك الذي يفصل بني ألف ال َّتأ ِس ْيس َّ

املكسورتان يف َب ْيتَي املتنبي السابقني ،والتاء والنون املكسورتان يف قول الشاعر:
إِ َذ ا ُك ْن َت َف ُك ِّل ُ
األ ُمو ِر ُم َعاتِ ًبا

َص ِد ي َق َك َ ْل َت ْل َق ا َّل ِذ ي ال ُت َعاتِ ُب ْه

أخ َ
ش َو ِ
احدً ا َأ ْو ِص ْل َ
َف ِع ْ
اك َفإ َّن ُه

ُم َقا ِر ُف َذ ن ٍ
ْب َتار ًة ُ َ
ومانِ ُب ْه

ْ
والر ِو ّي ،وهو الباء،
َفالدَّ ِخ ْيل يف البيت ّ
األول هو التاء املتحركة التي َف َص َلت بني ألف ال َّتأ ِس ْيس َّ

ْ
والر ِو ّي ،وهو الباء.
وال َّدخِيْل يف البيت ال َّثاين هو النون املتحركة التي فَصَلَت بني ألف ال َّتأ ِس ْيس َّ

انتبه

ال َّتأْ سِيْس والدَّ ِخ ْيل حرفان متالزمان ،فإذا ُو ِج َد ال َّت ْأ ِس ْيس يف
القافية ُو ِج َد الدَّ ِخ ْيل ،وإذا مل يوجد ال َّت ْأ ِس ْيس مل يوجد الدَّ ِخ ْيل.
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 :قال أبو العالء املعري:
أعــ
َت َع ٌب ك ُّلها َاليا ُة َو َما ْ

اغب ِف ازْ ِد َي ِ
َج ُب إِ َّال ِم ْن َر ٍ
اد

ِ
ساعة املَ ْو ِ
ت ْ
أض َعا
إِنَّ ُح ْز ًنا ِف
اس لِ ِ
لبقاء َف َض َّل ُْت
ُخ ِل َق ال َّن ُ
إِ َّن َم ُي ْن َقلون ِم ْن َد ا ِر َأ ْع َم

اع ِة امل ِ ِ
يالد
ُف ُس و ٍر ِف َس َ
ون ُْم لِل َّن َف ِ
اد
ُأ َّم ٌة َ ْي َس ُب َ
ٍل إِ َل َد ار ِش ْق ٍ
وة َأو َر َش ِ
اد

وس ِّم أحرف القافية.
حدِّ د الصورة التي جاءت عليها قافية األبياتَ ،

232

:
صورة القافية :بعض كلمة ،وهي:
اديَ ،ش ِ
الديَ ،ف ِ
اديِ ،
( َي ِ
اد ي/-ﻩ/ﻩ)
والردف ،وهو األلف التي قبل الدال مبارشة،
الر ِو ّي ،وهو الدالِّ ،
وأحرف القافيةَّ :
الر ِو ّي.
والوصل ،وهو حرف الياء الناشئ عن إشباع كرسة َّ
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س : ١كم أحرف القافية( :الروي ،والوصل ،واخلروج ،والردف) .ما املراد هبا؟ مع التمثيل.

ٍ
بمثال.
س : 2ما التأسيس؟ وبِ َم ُيسمي احلرف الواقع بينه وبني الروي؟ َو ِّضح ذلك

234

حركات أحرف القافية
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أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 - 1حيدد حركات حروف القافية.

 - 2يميز بني احلذو والنفاذ والرس.

 - 3يميز بني الرس والتوجيه واإلشباع.

 - 4يستخرج حروف القافية وحركاهتا يف األبيات.
 - 5حيرص عىل دراسة حركات حروف القافية.
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حركات أحرف القافية

ست ،وهي:
هذه احلركات ٌّ
ْ
الر ِو ّي املطلق .ومثاله كرسة الالم يف قول عنرتة:
-1الَ ْج َر ْى ،وهو :حركة َّ
اء ْ َ
ال َي ِ
اة بِ ِذ َّل ٍة
َال َت ْس ِقنِي َم َ

س َْ
ال ْن َظلِ
اس ِقنِي بِا ْل ِعزِّ َك ْأ َ
َب ْل َف ْ
َو َج َه َّن ُم بِا ْل ِعزِّ َأ ْط َي ُب َم ْن ِز ِل

اء ْ َ
ال َي ِ
اة بِ ِذ َّل ٍة َك َج َه َّن ِم
َم ُ
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الصلت:
-2النفاذ ،وهو :حركة هاء ا ْل َو ْصل .ومثاله فتحة اهلاء يف قول ُأ َم َّية بن َأ ِب َّ
ِف َب ْع ِ
ض ِغ َّراتِ ِه ُي َو ِاف ُق َها

ُي ِ
وش ُك َم ْن َف َّر ِم ْن َمنِ َّيتِ ِه
وكرسة اهلاء يف قول الشاعر:
اب َأ ْم ٍر َع َل ْي َك ا ْلت ََو ى
وإنْ َب ُ

َف َشا ِو ْر َح ِك ًيم َو َال َت ْع ِص ِه

َْ
الر ْدف ،ومثاله كرسة العني يف قول الشاعر:
-3ال ْذو ،وهو :حركة احلرف الذي قبل ِّ
َ
ج َع َم ٍ
ال
الس َعا َد َة َ ْ
َو َل ْس ُت أ َر ى َّ

الس ِعيدُ
َو َل ِك َّن ال َّت ِق َّي ُه َو َّ

وفتحة الكاف يف قول أمحد شوقي:
است َْع َص َعىل َقو ٍم َم ٌ
نال
َو ما ْ

إِذا ا ِ
إل ْق َد ُام كانَ ُهلم ِر َكا َبا
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س ،وهو :فتحة احلرف الذي قبل ألف ال َّت ْأ ِس ْيس ،ومثاله فتحة الواو يف قول الشاعر:
-4الر ّ
َّ
َ
الر َزا َيا ِم ْن ُو ُج ِ
وه ال َف َو ائِ ِد
أ َت ْت ُه َّ

ي اهللِ لِ ْل َم ْر ِء ُعدَّ ًة
إِ َذ َكانَ َغ ْ ُ

-5اإلشباع ،وهو :حركة الدَّ ِخ ْيل .ومثاله :كرسة اهلمزة يف البيت السابق ،وضمة امليم يف قول
الشاعر:

ال َس ْه َل ْ َ
وك ْن َر ُج ً
ُ
ال ِلي َق ِة ِف ا ْل َو َر ى

َ
أغض ُبو ُه ال َّت َس ُام ُح
يم ُت ُه إِنْ
َو ِش َ

الر ِو ّي املقيد ،ومثاله كرسة امليم يف قول الشاعر:
-6التوجيه ،وهو :حركة احلرف الذي قبل َّ
َو ْ ُ
ال ُّر َع ْبدٌ إِنْ َط ِم ْع

َا ْل َع ْبدُ ُح ُّر إِنْ َقنِ ْع
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 :قال املتنبي
ياب ْ ُ
َل ْو َأ َّن ُه ِف ثِ ِ
ود
ال ِّر َم ْو ُل ُ

س ُِ
أخ
الح بِ ٍ
ل ٍّر َص ٍ
ا ْل َع ْبدُ َل ْي َ

اس َم ِ
العبِ َ
ناكيدُ
إِنَّ َ
يد َألن َْج ٌ

ال َت ْش َ ِ
ت ا ْل َع ْب َد إ َّال وا ْل َع َصا َم َع ُه
َما ُك ْن ُت َأ ْح َس ُبنِي َأ ْب َقى إِ َل َز َم ٍن

ود
ُي ِس ُء ِب فيه َك ْل ٌب َو ْه َو َم ُْم ُ

وس ِّم أحر َفها ،واذكر أسامء حركاهتا.
حدِّ د قافية هذه األبياتَ ،

:
القافية

صورهتا

الروي
ّ

الوصل

الردف

ودو
ُل ُ
ِكيدُ و
ودو
ُم ُ

بعض كلمة

الدال املضمومة،
وضمتها ُت َس َّمى
(املج َرى).
ْ

الواو الناشئة
عن إشباع
ضمة الدال.

الواو والياء اللتان قبل
الدال مبارشة ،وضمة ما
قبل الواو ،وكرسة ما قبل
الياء ُت َس َّميان (احلذو).
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س ،والنفاذ) .ما املراد هبا مع التمثيل؟
والر ّ
س : 1من حركات أحرف القافية( :التوجيهَّ ،

ٍ
بمثال.
س : 2ما اإلشباع؟ َو ِّضحه

ٍ
بمثال.
املج َرى؟ َم ِّث ْل له
س : 3ما ْ
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أسامء القافية
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أسامء القافية
ُ
مخسة أسامء:
للقافية من حيث احلركات التي تقع بني ساكنيها
ٍ
ٍ
ُ
األول :قافية ْ ُالت ََكا ِوس ،وهيُّ :
أحرف متحركات
أربعة
قافية َف َص َل بني ساكنيها
كل

(/ﻩ////ﻩ) ،مثل قول الراجز:

ِ
احلض ِ
يض َق َد ُم ْه
َز َّل ْت بِ ِه إِ َل

فالقافية يف البيت هي،

ِ
(ض ِ
يض َق َد ُم ْه / -ﻩ////ﻩ)

ٍ
ُ
أحرف متحركات.
أربعة
وقد َف َص َل بني ساكنيها
كل ٍ
ٍ
ت ِ
قافية َف َص َل بني ساكنيها ُ
اكب ،وهيُّ :
الثاين :قافية ْ ُال َ َ
أحرف متحركات ( /ﻩ///ﻩ )،
ثالثة
مثل قول الشاعر:
الس ُف ُن
الر َي ُ
َت ْأ ِت ِّ
اح بِ َم ال َت ْش َت ِهي ُّ

املر ُء ُيدْ ِر ُك ُه
َما ُك ُّل َما َيت ََم َّنى ْ
فالقافية يف البيت هي

ِ
(ه ْس ُس ُفنُو/-ﻩ///ﻩ)

ٍ
ُ
أحرف متحركات.
ثالثة
وقد َف َص َل بني ساكنيها
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،

ٍ
الثالث :قافية ْ ُالت ََدا ِرك ،وهيُّ :
قافية َف َص َل بني ساكنيها حرفان متحركان ( /ﻩ//ﻩ ) ،مثل
كل
قول جرير يمدح ُع َم َر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه.

َج َع َل ْ ِ
إل َما ِم ا ْل َع ِ
الال َف َة ِف ا ِ
اد ِل

إِنَّ ا َّل ِذ ي َب َع َث ال َّنبِ َّي ُ َم َّمدً ا
فالقافية هي

( َع ِ
اد ِل  / -ﻩ  //ﻩ )

وقد َف َص َل بني ساكنيها حرفان متحركان.

ٍ
ٌ
الرابع :قافية ْ ُالت ََواتِر ،وهوُّ :
حرف واحدٌ متحرك ( /ﻩ/ﻩ ) ،مثل
قافية َف َص َل بني ساكنيها
كل

قول الشاعر:

إِ َذ ا َج َّن َل ْي ٌل هَ ْل َت ِع ُ
يش إِ َل ا ْل َف ْج ِر

َتزَ َّو ْد ِم َن ال َّت ْق َو ى َفإِ َّن َك ال َتدْ ِر ي

فالقافية يف البيت هي

( َف ْج ِر ي  /-ﻩ  /ﻩ )

ٌ
حرف واحدٌ متحرك.
وقد َف َص َل بني ساكنيها
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،

اخلامس :قافية الُْتََادِف ،وهيُّ :
كل قافيةٍ التقى حرفاها الساكنان ( /ﻩ ﻩ ) ،مثل قول النابغة الذبياين:
ُم ْس َت ْقبِ ُل ْ َ
ي َ ِ
ال ْ ِ
يع ال َّت َم ْم
س ُ

الم َح َس ٌن َو ْج ُه ُه
هَ َذ ا ُغ ٌ
فالقافية هي

( َما ْم / -ﻩ ﻩ )

وقد التقى فيها احلرفان الساكنان ،ومها :األلف وامليم.
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،

ي  -مع التمثيل  -املراد بـ (قافية املُتََادِف) ،و(قافية ا ُمل َ
تكا ِوس).
س : 1ب ِّ
ت ِ
س : 2ما قافية ا ُمل َ َ
اكب؟ وما قافية ا ُملت ََواتِر؟ ِّ
وضحهام باملثال.
س : 3قال عروة بن الورد يمدح الغني ويذم الفقري:
َذ ِرينِي لِ ْل ِغنَى َأ ْس َعىَ ،فإِ ِّن

اس َ ُّ
ري
ش ُه ُم ا ْل َف ِق ُ
َر َأ ْي ُت ال َّن َ

َ
وأ ْح َق ُر ُه ْمَ ،و َأ ْه َو ُن ُْم َع َل ْي ِه ْم

َوإِنْ َكا َنا َل ُه َن َس ٌب ِ
ري
وخ ُ

يب و َت ْز َد ِر ِ
ُي َب ِ
يه
اعدُ ُه ا ْل َق ِر ُ

ري
َح ِل َيل ُت ُه و َي ْن َه ُر ُه َّ
الص ِغ ُ

و َت ْل َقى َذا ا ْل ِغنَى َو َل ُه َج ٌ
الل

َي َك ُاد ُفؤَ ُاد َص ِ
ري
احبِ ِه َي ِط ُ
ور
َو َل ِك ْن لِ ْل َغنِي َر ٌّب َغ ُف ُ

َق ِل ٌ
يل َذ ْن ُب ُه َّ
والذن ُْب َج ٌّم

246

وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه:
وسى َع َل َق َد ِر
َك َم َأ َتى َر َّب ُه ُم َ

َن َ
ال ْ ِ
الال َف َة إِ ْذ َكا َن ْت َل ُه َق َد ًر ا
هَ ِذي َ
األ َر ِ
اجت ََها
ام ُل َقدْ َق َّض ْي َت َح َ
اخلي َما ُد ْم َت َح ًّيا ال ُي َفا ِر ُقنَا
ُْ

اج ِة هَ َذا َ
فم ْن َ
األ ْر َملِ َّ
الذ َك ِر
حل َ
َ
ُبو ِر ْك َت َيا ُع َم َر َ
ي ِ
ات ِم ْن ُع َم ِر
اخل ْ َ

َس ِّم القافية يف األبيات السابقة من حيث عدد احلركات بني ساكنيها.
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الرضورة الشعرية
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أهداف الدرس

قادرا عىل أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 - 1حيدد املقصود بالرضورة الشعرية.
 - 2حيدد أنواع الرضورات الشعرية.

 - 3يستخرج بي ًتا به رضورة شعرية بالزيادة.

 - 4يستخرج بي ًتا به رضورة شعرية باحلذف.
 - 5يستخرج بي ًتا به رضورة شعرية بالتغيري.
 - 6حيدد صور الرضورة الشعرية باحلذف.

 - 7يميز بني صور الرضورة الشعرية بالتغيري.

 - 8يستشعر رضورة دراسة الرضورة الشعرية.
 - 9يقبل عىل دراسة العروض والقافية.
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الرضورة الشعرية
الرضورة الشعرية :ما َو َق َع للشاعر يف شعره مما ال جيوز وقوعه يف الكالم املنثور.

والرضورات كثرية ،منها ما هو بالزيادة ،ومنها ما هو بالنقص ،ومنها ما هو بالتغيري.
أو ًال :من رضورات الزيادة
الضم ،مثل قول الشاعر:
املبني عىل
ِّ
-1تنوين املنادى ّ
الم
الس ُ
َو َل ْي َ
س َع َل ْي َك َيا َم َط ُر َّ

الم اهللِ َيا َم َط ُر َع َل ْي َها
َس ُ

واألصل (يا َم َط ُر)َّ ،
التنوين للرضورة.
لكن الشاعر َزا َد
مبني عىل
ألن ( َم َطر) منا ًدى ٌ
َ
الضمَّ ،
ِّ
مفرد ٌّ
-2مدُّ املقصور ،مثل قول الشاعر:
َو َما َكانَ ِح ْص ٌن َو َال َحا بِ ٌس

َاء
َفال َف ْق ٌر َيدُ ُ
وم َو ال ِغن ُ

ولكن الشاعر زاد املدَّ للرضورة.
واألصل (وال ِغنَى) ،أل َّن ُه اسم مقصور،
َّ
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ثانيا :من رضورات النقص
َ -1ق ْص املمدود ،مثل قول الراجز:
ال ُبدَّ ِم ْن َص ْن َعا َو إِنْ َط َ
الس َف ْر
ال َّ
َو إِنْ َ َت َّنى ُك ُّل َع ْو ٍد َو َدبِ ْر
ص للرضورة.
لكن الشاعر َق َ َ
واألصل َ
(ص ْن َعا َء) هبمزة ممدودةَّ ،
-2ترك تنوين املنرصف ،مثل قول الشاعر:
َو َما َكانَ ِح ْص ٌن َو َال َحا بِ ٌس

َي ُفو َق ِ
اس ِف َم َْم ِع
ان ِم ْر َد َ

واألصل ِ
لكن الشاعر تركه للرضورة.
اسا) بالتنوينَّ ،
(م ْر َد ً
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ثال ًثا :من رضورات التغيري
َ -1ق ْطع مهزة الوصل ،مثل قول الشاعر:
َأ َال َال َأ َرى إِ ْثن ْ ِ
يم ًة
َي َأ ْح َس َن ِش َ

ان الدَّ ْه ِر ِمنِّي ِ
َع َل َح َد َث ِ
جلِ
وم ْن ُ ْ

واألصل (ا ْثن ْ ِ
لكن الشاعر َق َط َعها للرضورة.
َي) هبمزة وصلٍ َّ ،

-2و ْصل مهزة القطع ،مثل قول الشاعر:
َ
َو َم ْن َي ْصن َُع ْالَ ْع ُر َ
وف ِف َغ ْ ِ
ي َأ ْه ِل ِه

ري ا ِّم َع ِ
ُي َ
ال ِقي ا َّل ِذي ال َقى ُ ِ
ام ِر
م ُ

واألصل ُ
لكن الشاعر َو َص َلها للرضورة.
(أ ِّم) هبمزة َق ْط ٍعَّ ،

ُّ
-3فك احلرف املدغم يف غريه ،مثل قول الشاعر:
ل َ
َا ْ َ
ل ْمدُ هللِ ا ْل َع ِ ِّ
األ ْج َلل

َا ْل َو ِ
اس ِع ا ْل َف ْضلِ ا ْل َو ُه ِ
وب ْ ُال ْج ِز ِل

لكن الشاعر َف َّك ُه للرضورة.
واألصل
(األج ّل) باإلدغامَّ ،
َ
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س : 1ما الرضورة الشعرية؟ مثل هلا بثالثة أمثلة خمتلفة.
سَ : 2ب ِّي الرضورة الشعرية املوجودة فيام يأيت:
الطائي:
-1قول حاتم
ّ

َف َأن ِْع ْم ِف َ
ال َو َم ْع َ ِ
شي
داك ا ْل َي ْو َم َخ ِ

َأ ُبو ُه َأ ِب َو ُ
األ ّم َه ِ
ات ا َّم َها ُتنَا

-2وقول الراجز:
ون ُب ْر ُق َعا
إِنْ َ ْل ُأ َقاتِ ْل َفا ْلبِ ُس ِ
َو َفت ََخ ٍ
ات ِف ا ْل َي َد ْي ِن َأ ْر َب َعا
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ويف اخلتام
وس َّلم عىل خري
ريا فضيل َة اإلمام ،وصلَّ اهلل َ
احلمد هلل عىل نعمة التامم ،وجزى اهلل خ ً

األنام وآله صال ًة وسال ًما ال ُي َْص َعدَ ُدمها ،وال َينقطع َمدَ ُدمها إىل يوم الدين.آمني.
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