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المقدمة

ف



ْعُد،  احلمُدهلل الفتاح العليم جل جالله، والّصالة والّسالم على سيدان حممٍد وآله، وبـَ

اخليال،  من  وينطلق  العاطفة،  من  ينبع  وقافيٍة،  َوزٍن  ذو  َجِْيٌل  َفنٌّ  العريبُّ  فالشعر 
ليستثري األحاسيس، وخياطب العقول، وحيرّك الوجدان.

وعلم العروض القافية علٌم عريبٌّ قام على الشعر، ومن أجله، فحاجة الدارسني إىل 
معرفته أَشدُّ حاجة، وال غىن عن مطالعته ألي شاعٍر.

وقد رَتَّبنا موضوعات هذا الكتاب ترتيًبا ُمتسلساًل يناسب أبناءان يف هذه املرحلة، 
وراعينا فيه األمور اآلتية :

القدراِت، - 	 ي  َنمِّ تـُ اليت  التطبيقات  من  اإلكثار  مع  املوضوعات  َعْرض  السهولة يف 
وتـَُريبِّ اململكاِت.

َنمُّوَن ملكاهتم.- 	 َوْضع تدريبات متنوعة، خيترُب هبا الطالُب قدراهتم ويـُ

َضْبُط األبيات، وكتابتها كتابًة عروضيًة يف البحور، حتديد أجزاء التفعيالت، مثَّ ذكر - 	
التفعيالت مع بيان حال ُكلِّ تفعيلة منها.

ْبذ االستطراد امُلِمّل.- 	 البـُْعد عن اإلجياز امُلِخّل ونـَ

وهللا جل جالله نسأُل إخالًصا يف القول  والعمل، وَتنيًبا للزَّلل، وهو حسبنا.

ص



األهداف العامة ملادة العروض املقررة
عىل طالب 

الصف الثاين الثانوي األزهري

1



التمييز بني علمي العروض والقافية.  -  1

تعرف أمهية علم العروض وأهدافه وواضعه.  -  ٢

التمييز بني التفعيالت العروضية والوحدات الصوتية.  -  ٣

توضيح خطوات تقطيع الشعر العريب.  -  ٤

تعرف كيفية الكتابة العروضية لألبيات الشعرية.  -  ٥

التمييز بني الزحاف والعلل.  -  ٦

التمييز بني بحور الشعر العريب ) الوافر - اهلزج - الكامل - الرجز   -  ٧

- الرمل - املتقارب - الطويل - البسيط - اخلفيف - املديد (

التمييز بني حركات حروف القافية وعيوهبا.  -  ٨

تعرف صور الرضورات الشعرية.  -  ٩

 1٠- التقطيع العرويض لألبيات الشعرية وفق تفعيالت بحور الشعر 

العريب.

 11- اإلقبال عىل دراسة علمي العروض والقافية.

 1٢- احلرص عىل دراسة علمي العروض والقافية باهتامم.

٢



العروض
القسم األول:

٣



أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

ف علم الَعروض. 1 - ُيَعرِّ

٢ - يذكر سبب تسميته )بعلم الَعروض(.

٣ - يوضح موضوع علم الَعروض.

٤ - يذكر واضع علم الَعروض.

٥ - يعدد فوائد دراسة علم العروض.

٦ - حيدد املقاطع الصوتية التي تتكون منها التفعيالت الَعروضية.

٧ - يستشعر أمهية دراسة علم العروض.

٨ - حيرص عىل دراسة علم الَعروض.

٤



العروض يف االصطالح :

هو ِعْلٌم ُيْعرُف به صحيُح أوزاِن الشعِر العريبِّ من فاِسِدها، وما يدخلها من زحاٍف أو علٍة.

سبب التسمية :

أَصحُّ ما قيل يف سبب تسمية هذا العلم بـ )الَعُروض( قوالن :

األّول : 

َأنَّ َكِلَمَة )الَعُرْوض( اْسٌم ملا ُيْعَرُض عليه اليشُء، َفُنِقَل إىل هذا العلم، ألنَّ الشعَر ُيْعَرُض 

عليه، فام وافق ُأُسَسُه َوَقَواِعَدُه فهو صحْيٌح، وما خالفها فهو فاسٌد.

الثَّاين : 

ًنا. كًا َوَتَيمُّ َي باسمها؛ َتَبُّ َأنَّ هذا العلم ُوِضَع يف مكة املكرمة، ومن أسامئها )اْلَعُروض(، َفُسمِّ

٥



موضوعه :

، من حيث هو موزوٌن بأوزاٍن خمصوصٍة. موضوع علم العروض هو الشعر العريبُّ

واضعه :

اخلليل بن أمحد الفراهدّي األزدّي البرصّي، املولود سنة 1٠٠ هـ، واملتوىف سنة 1٧٥ هـ، 

ابتكره دون منازع له؛ فقد َوَجَد عن طريق االستقراء ألشعار العرب التي تعددت نغامهتا أنَّ 

ها )العروض(. َسَة َعَشَ َبْحًرا، فقام بضبط قواعدها، وإحكام أصوهلا، وسامَّ ُبُحوَر الشعر العريب َخْ

ثم جاء األخفُش األوسُط سعيد بن َمسعدة البلخّي املتوىف سنة ٢1٥ هـ، فزاد َبْحَر 

)املتداَرك(؛ فبلغت اْلُبُحوُر ستَة َعَشَ بحًرا.

٦



فوائد دراسته :

أهمُّ فوائد دراستك هلذا العلم ما يأيت :

عِر اخلطَأ يف إنشائه؛ ملعرفة ما جيوز دخوله فيه مما ال جيوز. نِيُب َمْن لديه موهبُة الشِّ 1 - َتْ

٢ - معرفُة البيت الشعرّي صحيح الوزن وفاسده.

ْعِر. مُل بعَض سامِت الشِّ ٣ - متييُز الشعِر من النثِر الذي حَيْ

٤ - معرفُة أنَّ القرآن الكريَم واحلديَث الشيَف ليسا من الشعر يف يشٍء وأنَّ ما ورد منهام عىل 

َكُم عليه بكونِِه شعًرا؛ لعدم اْلقصِد والنيِة؛ ألنَّ الشعَر هو  نظام الشعر من حيث الوزُن ال حُيْ

الكالُم املوزوُن املقفى قصًدا بأوزاٍن عربيٍة.

ومن أمثلة ما ورد منهام عىل وزن الشعر :

َمل امُلَسبَّغ. 1 - قوله تعاىل : ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)1(؛ فإنَُّه جاء عىل وزن الرَّ

َجز املشطور. ٢ - وقول الّنبّي  :» اهلل َمْوالَنا َوال َمْوىَل َلُكْم « فإنَُّه جاء عىل وزن الرَّ

)1( سورة آل عمران. اآلية. ٩٢.

٧



أركان الشعر 

ى الكالم البشّي لغري املعصوم  شعًرا إال إذا اجتمعت فيه أربعة أركان : ال ُيَسمَّ

جميُء معانيه يف صوٍر خياليٍة ُتثري القارئ والسامع.الركن األول:

التناسب بني اللفظ واملعنى، بأن يكون اللفظ رقيًقا يف الركن الثاين :

ّقة، قويًّا يف موضع القوة. موضع الرِّ

الوزن والقافية، فام وافق أوزان العرب فهو شعٌر، الركن الثالث:

ى ِشْعًرا. وما خرج عليها ال ُيَسمَّ

 الَقْصد واإلرادة.الركن الرابع:

٨



أجزاء التفعيالت 

تتكّون التفعيالت العروضية من مقاطع صوتية ُتسمى أسباًبا وأوتاًدا وفواصل.

فاألسباب مجع سبب، والسبب يتكون من حرفني، وهو نوعان :

النوع األّول: سبب خفيف ، وهو ما يتكون من حرفني متحرك فساكن، ورمزه )   (، 

َلْن. َهْل ، َمْن، َعْن ،  مثل :  

النوع الّثاين: سبب ثقيل : وهو ما يتكون من حرفني متحركني، ورمزه )  (،

ِهَي. ُهَو،  بَِك،  َلَك،   نحو :  

 

٩



واألوتاد مجع وتد، والوتد يتألف من ثالثة أحرف، وهو نوعان :

النوع األّول: وتد جمموع ، وهو ما يتكون من حرفني متحركني فساكن، ورمزه )  (، 

َدَعا. َلُكْم،  َنَعْم،  مثل:   

النوع الّثاين: وتد مفروق، وهو ما يتكون من حرفني متحركني بينهام حرف ساكن، ورمزه )  (، 

َلْيَس.  ، نِْعَم  َحْيُث،   ، َلْيَت  مثل :  

1٠



والفواصل مجع فاصلة، والفاصلة تتألف من أربعة أحرف أو مخسة، وهي 
نوعان :

النوع األّول : فاصلة صغرى، وهي ما يتكون من ثالثة أحرف متحركات فحرف ساكن، 

َصَدَقْت. َبا،  َضَ َجَبٌل،  َسَمٌك،  ورمزها )  ( ، مثل :   

َيا بـ )الفاصلة الصغرى(. فالسببان: الثقيل، واخلفيف إذا اجتمعا معًا ُسمِّ

النوع الّثاين: فاصلة كربى، وهي ما تكونت من أربعة أحرف متحركات فحرف ساكن، 

َشَجَرٌة. َسَمَكٌة،  ُلُكْم،  مَجَ َعَمَلُكْم،  ورمزها )  ( ، مثل:  

َيا بـ ) الفاصلة الكبى(. فالوتد املجموع إذا َسَبَقُه سبٌب ثقيٌل ُسمِّ

وقد ُجَِعت املصطلحات السابقة يف قول بعض العرب :

)1( ُيرسم التنوين نوًنا ساكنًة يف الكتابة العروضية، فـ )َجَبٍل، وَسَمَكًة( يف العبارة السابقة يكتبان هكذا )َجَبِلْن، َسَمَكَتْن(
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 ) َلـْم              َأَر            َعىَل           َظْهِر            َجَبٍل           َسَمَكًة ()1( 
                                

٥//// 

  ٥  //٥   ///٥/

 /٥/ // 

وقد ُجَِعت املصطلحات السابقة يف قول بعض العرب :
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أجزاء التفعيالت 

 فاصلة وتدسبب

كربى

 َعَمَلُكْم

صغرى

 َسَمٌك

 مفروق

 َلْيَت

جمموع 

َنَعْم

ثقيل

 َلَك

خفيف

 َهْل 
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مثل : َهْل ، َمْن، َعْن ، َلْن.

سبب خفيف

 مثل : َنَعْم، َلُكْم، َدَعا.

وتد جمموع 

مثل : َلْيَت ، َحْيُث، نِْعَم ، َلْيَس.

 وتد مفروق

ُلُكْم، َسَمَكٌة، َشَجَرٌة. مثل : َعَمَلُكْم، مَجَ

فاصلة كربى

َبا، َصَدَقْت.  مثل : َسَمك، َجَبٌل، َضَ

فاصلة صغرى

 نحو : َلَك، بَِك، ُهَو، ِهَي.

سبب ثقيل

أسباب

فواصل أوتاد

مقاطع صوتية

ر! فكِّ
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التفعيالت العروضية
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أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

1- حيدد حروف تقطيع البحور.

٢- يكتب بيًتا كتابة عروضية صحيحة.

٣- يقطع بيًتا مقاطع صوتية منفصلة.

٤- يبني تفعيالت البحور بعد تقطيعها.

٥- هيتم بدراسة التفعيالت العروضية.
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ى بـ )أحرف التقطيع(، وهي عشة أحرٍف  األحرف التي منها التفعيالت الَعروضية ُتسمَّ

جمموعة يف قوهلم : )ُسُيوُفَنا مَلَعْت(.

عددها وأقسامها :

، تنقسم من حيث عدد أحرفها قسمني: تفعيالت خاسية،  التفعيالت الَعروضية َعْشٌ

وتفعيالت سباعية.

فالتفعيالت اخلامسية تفعيلتان، مها :

1- َفُعْوُلْن، وهي مكونة من مقطعني :

وتد جمموع ) فُعو = //٥(،  فسبب خفيف )ُلْن= /٥(.  

٢- َفاِعُلْن، وهي مكونة من مقطعني : 

)ِعُلْن= //٥(.  فوتد جمموع  )َفا = /٥(،  سبب خفيف 
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مقاطع صوتية التقطيع التفعيالت

وتد جمموع ٥//  فُعو
 َفُعْوُلْن

سبب خفيف ٥/ ُلْن

سبب خفيف ٥/ َفا
َفاِعُلْن

وتد جمموع ٥// ِعُلْن
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والتفعيالت السباعية ثامن، هي :

1- َمَفاِعْيُلْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع:

)ِعْيُلْن=/٥/٥(. خفيفني  فسببني  )َمَفا=//٥(  جمموع  وتد 

2- ُمَفاَعَلُتْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع:

)َعَلُتْن=///٥(.  وخفيف  ثقيل  فسببني  )ُمَفا=//٥(،  جمموع  وتد 
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3- َفاِع الُتْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع:

)اَلُتْن=/٥/٥(. خفيفني  فسببني  )َفاِع=/٥/(  مفروق  وتد 
 

4- ُمْسَتْفِعُلْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع: 

)ِعُلْن=//٥(. جمموع  فوتد  )ُمْسَتْف=/٥/٥(،  خفيفني  سببني 
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٥- َفاِعالُتْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع:

سبب خفيف )َفا=/٥(، فوتد جمموع )ِعال=//٥(، فسبب خفيف )ُتْن=/٥(. 

6- ُمَتَفاِعُلْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع:

)ِعُلْن=//٥(.  جمموع  فوتد  )َفا=/٥(،  فخفيف  )ُمَت=//(  ثقيل  سبب 
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7- ُمْسَتْفِع ُلْن، وهي مكونة من ثالثة مقاطع:

سبب خفيف )ُمْس=/٥(، فوتد مفروق )َتْفِع=/٥/(، فسبب خفيف )ُلْن=/٥(. 

8- َمْفُعوالُت، وهي مكونة من ثالثة مقاطع:

)الُت=/٥/(. مفروق  فوتد  )َمْفُعو=/٥/٥(،  خفيفني  سببني   
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والتفعيالت السباعية ثامن هي : وهي مكونة من ثالثة مقاطع:

مقاطع صوتية التقطيع التفعيالت
وتد جمموع ٥// َمَفا

1- َمَفاِعْيُلْن
سببني خفيفني ٥/٥/ ِعْيُلْن

وتد جمموع ٥// ُمَفا ٢- ُمَفاَعَلُتْن 
فاصلة صغرى ٥/// َعَلُتْن

/٥/ وتد مفروق َفاِع
٣- َفاِع الُتْن

سببني خفيفني ٥/٥/ اَلُتْن
سببني خفيفني ٥/٥/ ُمْسَتْف

٤- ُمْسَتْفِعُلْن
وتد جمموع ٥// ِعُلْن

سبب خفيف ٥/ َفا
وتد جمموع٥- َفاِعالُتْن ٥// ِعال

سبب خفيف ٥/ ُتْن
// سبب ثقيل ُمَت

سبب خفيف٦- ُمَتَفاِعُلْن ٥/ َفا
وتد جمموع ٥// ِعُلْن

سبب خفيف ٥/ ُمْس

/٥/ وتد مفروق٧- ُمْسَتْفِع ُلْن َتْفِع

سبب خفيف ٥/ ُلْن
سببني خفيفني ٥/٥/ َمْفُعو

٨- َمْفُعواَلُت
/٥/ وتد مفروق اَلُت
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وتنقسم التفعيالت العروضية من حيث األصالة والفرعية قسمني : أصول، وفروع.

فاألصول هي : كلُّ تفعيلٍة بدأت بوتٍد جمموٍع أو مفروٍق، وهي أربٌع :

//1٥/٥- َفُعْوُلْن

//٢٥/٥/٥- َمَفاِعْيُلْن

//٥///٣٥- ُمَفاَعَلُتْن

/٥//٤٥/٥- َفاِع اَلُتْن 

والفروع هي : كلُّ تفعيلٍة بدأت بسبٍب خفيٍف أو ثقيٍل، وهي ستٌّ :

/٥//1٥-َفاِعُلْن

/٥/٥//٢٥- ُمْسَتْفِعُلْن

/٥//٣٥/٥- َفاِعالُتْن

/٥/٥//٤٥- ُمْسَتْفِع ُلْن

/٥/٥/٥/٥- َمْفُعْواَلُت 

///٥//٦٥- ُمَتَفاِعُلْن
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 الفرق بني ) َفاِعاَلُتْن(، و )َفاِع اَلُتْن( :

َفاِع الُتْن  َفاِعالُتْن

تتكون من وتٍد مفروٍق فسببني خفيفني 1 : تتكون من سببني خفيفني بينهام 
وتٌد جمموٌع

2   فرٌع أصٌل

واأللف التي هي احلرف الثاين يف )َفاِع الُتْن( 
ثاين وتد، ولذلك ال يدخلها اخلبن؛ ألَنَّ اخلبن 

زحاف، والزحاف خاص بثواين األسباب، وال 
يدخل األوتاد

3 : األلف التي هي احلرف الثاين يف 
)َفاِعالُتْن( ثاين سبب، ولذلك 

يدخلها اخلبن؛ فتصري )َفِعالُتْن(

َمل،  تكون يف بحر املضارع 4 : تكون يف أبحر: املديد، والرَّ  
واخلفيف، وامُلْجَتث
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الفرق بني )ُمْسَتْفِع ُلْن(، و)ُمْسَتْفِعُلْن(:

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِع ُلْن

تتكون من سببني خفيفني بعدمها وتد جمموع 1 : تتكون من سببني خفيفني بينهام 
وتد مفروق

والفاء التي هي احلرف الرابع يف )ُمْسَتْفِع 
ّي؛  ُلْن( ثاين وتٍد، ولذلك ال يدخلها الطَّ

ألنَّ الطي زحاف، والزحاف خاص بثواين 
األسباب، وال يدخل األوتاد

2 : الفاء التي هي احلرف الرابع يف 
)ُمْسَتْفِعُلْن( ثاين سبب، ولذلك 

ّي، فتصبح )ُمْسَتِعُلْن( يدخلها الطَّ

َجز، والرسيع،   تكون يف أبحر : البسيط، والرَّ
واملنرسح، واملقتضب

: تكون يف َبْحِري اخلفيف واملجتث 3
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َي هبذا االسم؟ ما معنى العروض؟ ومِلَاَذا ُسمِّ

ما موضع علم العروض؟ وما ثمرة دراسته؟

د  ما عدد التفعيالت العروضية؟ واذكر قسميها مْن حيث عدد األحرف، وَحدِّ
التفعيالت األصول والفروع.

ما الفرق بني ) َفاِعالُتْن ( و ) َفاِع الُتْن ( ؟

س1

س2

س3

س4
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ما الفرق بني )ُمْسَتْفِع ُلْن( و ) ُمْسَتْفِعُلْن( ؟ س٥

تعريفها  املصطلحات

1(  السبب الثقيل

٢( السبب اخلفيف

٣( الوتد املجموع

٤( الوتد املفروق

٥(  الفاصلة الكبى

٦( الفاصلة الصغرى
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عرف املصطلحات اآلتية مع التمثيل :

)السبب الثقيل - السبب اخلفيف - الوتد املجموع - الوتد املفروق - الفاصلة 
الكبى - الفاصلة الصغرى(.

علل مِلَا يأيت :

)أ( دخول اخلبن يف )َفاِعاَلُتْن( وعدم دخوله يف )َفاِع اَلُتْن(.

)ب( دخول الطي يف )ُمْسَتْفِعُلْن( وعدم دخوله يف )ُمْسَتْفِع ُلْن(.

إالَم ُتِشري العبارة اآلتية : ) َلْ أَر َعىَل َظْهِر َجَبٍل َسَمَكًة( ؟

ِممَّ تتكون التفعيالت اآلتية :

)ُمْسَتْفِعُلْن - َفاِعُلْن - ُمَفاَعَلُتْن - َفُعْوُلْن - َمْفُعوالُت(؟

س7

س8

س٩

س6

٢٩



الزحاف والعلة
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أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يكتب تعريًفا للزحاف لغة واصطالًحا.  -  1

حيدد أنواع الزحاف.  -  ٢

يميز بني أنواع الزحاف املفرد.  -  ٣

يميز بني مصطلحات الزحاف املركب )اخلبل - اخلزل- الشكل - النقص(.  -  ٤

يقطع أبياًتا ويبني ما وقع فيها من الزحاف املفرد.  -  ٥

يبني موضع ما وقع من الزحاف املركب يف األبيات الشعرية.  -  ٦

يقطع أبياًتا إىل أسباب وأوتاد وفواصل.  -  ٧

حيدد فوائد الزحاف والعلل.  -  ٨

حيدد أنواع علل الزيادة.  -  ٩

يكتب تعريًفا للعلة لغة واصطالًحا.  -  1٠

حيدد أنواع علل النقص.  -  11

يميز بني ) القطف- البرت - القطع - القرص - الوقف - الكسف - الصلم -   -  1٢

احلذذ - احلذف(.

حيدد أنواع العلل اجلارية جمرى الزحاف.  -  1٣

حيدد املقصود بالزحاف اجلاري جمرى العلة.  -  1٤

يميز بني الزحاف والعلل.  -  1٥

يستشعر رضورة الزحاف والعلل.  -  1٦
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هناك تغيرياٌت تدخل التفعيالِت، كـ : تسكني حرف متحرك، أو حذفه، أو حذف حرف   

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

هذه التغيريات منها ما هو غرُي الزٍم، وهو )الزحاف( والعلة اجلارية جمراه، ومنها ما هو 

الزٌم، وهو )العلة( والزحاف اجلاري جمراها.

حاف أواًل : الزِّ

تعريفه :

الزحاف يف االصطالح : تغيري خمتص بثواين األسباب، يدخل الَعروض والرضب 

واحلشو، وإذا عَرض للشاعر يف أول بيٍت ل يلزم َتكراره يف بقية القصيدة.

وتغيري الزحاف ينحرص يف تسكني احلرف املتحرك، أو حذفه، أو حذف احلرف الساكن.

أنواعه :

ا تكون ثواين  لُّ الزحاف من التفعيلة احلرف الثاين والرابع واخلامس والسابع؛ ألنَّ َمَ

أسباٍب وهو نوعان: مفرد، ومزدوج.
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فـ )الّزحاف املفرد( هو: التغيري املوجود يف موضٍع واحٍد من التفعيلة، وهو ثامنية أنواع 

مذكورة يف اجلدول اآليت:

األصل مثاله تعريفه الزحاف  م

َفاِعاَلُتْن َفِعاَلُتْن حذف الثاين الساكن اخَلْبُن 1

ُمَتَفاِعُلْن ِعُلنْ ُمْتَفا تسكني الثاين املتحرك اإلضامر ٢

ُمَتَفاِعُلْن ُمَفاِعُلْن حذف الثاين املتحرك الَوْقص ٣

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتِعُلْن حذف الرابع الساكن الطي ٤

َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعُلْن حذف اخلامس الساكن القبض ٥

َعَلُتنْ ُمَفا ُمُفاَعْلُتْن إسكان اخلامس املتحرك الَعْصب ٦

َعَلُتنْ ُمَفا ُمَفاَعُتْن حذف اخلامس املتحرك العقل ٧

َمَفاِعيُلْن َمَفاِعيُل حذف السابع الساكن الَكّف ٨
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 والّزحاف املزدوج هو : التغيري املوجود يف موضعني من التفعيلة، وهو أربعة أنواع موّضحة 

يف اجلدول اآليت :

األصل مثاله تعريفه الزحاف م

ُمْسَتْفِعُلْن ُمَتِعُلْن اجتامع اخلبن والطّي اخَلْبُل 1

ُمَتَفاِعُلْن ُمْتَفِعُلْن اجتامع اإلضامر والطي اخلزل ٢

َفاِعالُتْن َفِعالُت اجتامع اخلبن والكف ْكل الشَّ ٣

ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعْلُت اجتامع العصب والكف النَّْقص ٤
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ثانيا : العلة

تعريفها :

العلة يف االصطالح : تغيرٌي يدخل األسباب واألوتاد من الَعروض أو الرضب، وإذا َدَخَل 

يف أول بيت من القصيدة َوَجَب عىل الشاِعر التزُمُه يف سائر أبياهتا.
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أنواعها :

العلة نوعان : علة بالزيادة، وعلة بالنقص.

ة الزيادة( : تدخل تفعيالت البحور املجزوءة فقط، وتكون بزيادة حرٍف أو حرفني  أواًل : )ِعلَّ

يف آخرها، وهي ثالثة أنواع مبيَّنة يف اجلدول اآليت :

األصل مثاهلا تعريفها العلة م

َفاِعُلْن،
ُمَتَفاِعُلْن.

َفاِعالُتْن،
ُمَتَفاِعالُتْن.

 زيادة سبب خفيف عىل التفعيلة
 التي آخرها وتد جمموع.

فيل ْ الرتَّ 1

َفاِعلْن،
ُمَتَفاِعلْن.

َفاِعاَلْن،
ُمَتَفاِعالْن.

 زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة
 التي آخرها وتد جمموع.

ْذييل التَّ ٢

َفاِعاَلُتْن. َفاِعالَتاْن.  زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة
 التي  آخرها سبب خفيف.

التَّْسبيغ ٣

٣٦



ة النَّْقص(: تدخل تفعيالت البحور التامة واملجزوءة، وتكون بنقصان حركة أو  ثانًيا: )ِعلَّ

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

األصل مثاهلا تعريفها العلة م

َمْفُعْواَلُت َمْفُعوالْت إسكان السابع املتحرك اْلَوْقف 1

َمْفُعْواَلُت َمْفُعوال حذف السابع املتحرك اْلَكْسف ٢

َفاِعالُتْن،
َفُعوُلْن.

َفاِعالْت،
َفُعوْل.

حذف ساكن السبب 
اخلفيف من آخر التفعيلة 

وإسكان متحركه.

اْلَقرْص ٣

ُمْسَتْفِعُلْن،
ُمَتَفاِعُلْن،
َفاِعُلْن.

ُمْسَتْفِعْل،
ُمَتَفاِعْل،
َفاِعْل.

حذف ساكن الوتد 
املجموع من آخر التفعيلة 

وإسكان ما قبله.

اْلَقْطع ٤

َفاِعالُتْن،
َمَفاِعْيُلْن،
ُفُعْوُلْن.

َفاِعال،
َمَفاِعْي،

َفُعْو.

حذف السبب اخلفيف من 
آخر التفعيلة.

ْاحَلْذف ٥

ُمَتَفاِعُلْن. ُمَتَفا. حذف الوتد املجموع من 
آخر التفعيلة.

ْاحَلَذذ ٦

َمْفُعوالُت. َمْفُعْو. حذف الوتد املفروق من 
آخر التفعيلة.

ْلم الصَّ ٧

َفاِعالُتْن،
ُفُعْوُلْن.

َفاِعْل،
َفْع.

اجتامع احلذف والقطع اْلَبرْت ٨

ُمَفاَعَلُتْن. ُمَفاَعْل. اجتامع احلذف واْلَعْصب. اْلَقْطف ٩

٣٧



الزحاف اجلاري جمرى العلة :

هناك نوٌع من الزحاف جيري جمرى العلة يف لزومه العروض أو الرضب، فإذا َدَخَل يف 

بيٍت وَجب عىل الشاعِر التزاُمُه يف سائر األبيات. من أمثلته :

 القبض يف عروض بحر الطويل )َمَفاِعُلْن(، وأصلها : )َمَفاعيُلْن(.

 اخلبن يف عروض بحر البسيط التام )َفِعُلْن(، وأصلها : )َفاِعُلْن(.

 العصب يف الرضب الثاين من بحر الوافر املجزوء )ُمَفاَعْلُتْن(، وأصلها : )ُمَفاَعَلُتْن(.

فهذا كله زحاٌف من حيث كونه تغيرًيا يف ثواين األسباب، وجاٍر جمرى العلة من حيث لزومه.

عروض بحر الطويل

القبض

َمَفاعيُلْن           َمَفاِعُلْن

الرضب الثاين من بحر  
الوافر املجزوء

العصب

ُمَفاَعَلُتْن           ُمَفاَعْلُتْن

عروض بحر البسيط التام

اخلبن

َفاِعُلْن             َفِعُلْن           

الزحاف اجلاري

 جمرى العلة 

٣٨



العلة اجلارية جمرى الزحاف :

وهناك نوٌع من العلة جيري جمرى الزحاف يف عدم اللزوم ودخوله العروض والرضب 

واحلشو؛ فإذا َعَرَض يف بيٍت ل جيب عىل الشاعِر التزاُمُه يف سائر األبيات، وجيوز له تركه، 

ومن أمثلته:

ْشِعْيُث، وهو: حذف أول الوتد املجموع من )َفاِعالُتْن(، فتصري به )َفاالُتْن( يف  التَّ 1ـ  

البحرين: اخلفيف التام، و املجتث.

احَلْذُف، وهو: حذف السبب اخلفيف من آخر )َفُعوُلْن( يف الَعروض األوىل من بحر    -٢

املتقارب، فتصري به )َفُعو(.

 احَلْذُفالتَّْشِعْيُث

العلة اجلارية جمرى الزحاف

تعريف:
حذف أول الوتد املجموع

مثل:
َفاِعالُتْن            َفاالُتْن

تعريف:
حذف السبب اخلفيف من آخر

مثل:
َفُعوُلْن            َفُعو

٣٩



الفرق بني الزحاف والعلة :

يظهر الفرق بني الزحاف والعلة يف األمور اآلتية :

أنَّ الزحاَف تغيرٌي ال يكون إال باحلذِف، أما العلة تغيرٌي يكون باحلذف والزيادة.  -1

أنَّ الزحاَف خمتصٌّ بثواين األسباب، أما العلة فتكون يف األسباب واألوتاد.   -٢

أنَّ الزحاف يقع يف الَعروض والرضب واحلشو، أما العلة فتقع يف الَعروض والرضب.   -٣

َي زحاًفا جارًيا جمرى العلة، والعلة إذا  أنَّ الزحاَف إذا َعرض ال يلزم غالًبا، وإذا لزم ُسمِّ   -٤

يْت علًة جارية جمرى الزحاف. عَرضت لزَمْت غالًبا، وإذا ل تلزم ُسمِّ

العلة الزحاَف  م

تغيرٌي يكون باحلذف والزيادة. تغيرٌي ال يكون إال باحلذِف. 1

العلة فتكون يف األسباب واألوتاد. الزحاف خمتصٌّ بثواين األسباب ٢

العلة فتقع يف الَعروض والرضب. الزحاف يقع يف الَعروض والرضب 
واحلشو.

٣

العلة إذا عَرضت لزَمْت غالًبا، وإذا ل تلزم 
يْت علًة جارية جمري الزحاف. ُسمِّ

الزحاف إذا َعرض ال يلزم غالًبا، وإذا 
َي زحاًفا جارًيا جمري العلة. لزم ُسمِّ

٤

٤٠



ما الزحاف يف االصطالح؟ وما نوعاه؟

ما العلة يف االصطالح؟ وما نوعاها؟

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

ما الفرق بني الزحاف والعلة؟

س1

س2

س3

س4

٤1



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

س٥

تعريفها  املصطلحات

1( الطي

٢( اخلبن

٣( العصب

٤( الكف

٥( الرتفيل

٦( احلذف

٧( التذييل

٨( احلذذ

٩( الكسف

1٠( القطع

٤٢



مثَّل ملا يأيت : )اإلضامر، الصلم، القبض، التسبيغ(.

 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 اخَلْبن مع الطي.

س6

س7

٤٣



ما الزحافات التي تدخل احلرف الثاين من التفعيلة ؟

ما الزحاف الذي يدخل احلرف السابع من التفعيلة؟

ما الزحافات التي تدخل احلرف اخلامس من التفعيلة؟

التفعيالتان )ُمْسَتْفِع ُلْن، و ُمْسَتْفِعُلْن( قد حُيْذُف احلرف السابع من كلٍّ منهام، 

ى هذا التغيري؟ وُيَسّكُن ما قبله. فبامذا ُيسمَّ

يان؟ وما الفرق بينهام؟  يدخُل احلرف السابع من )َمْفُعوالُت( تغيريان، فبامذا ُيَسمَّ

وهل مها زحاف أو علة ؟

س11

س12

س8

س٩

س10

٤٤



)ُمْسَتْفِع ُلْن - فاِعُلْن - َمْفُعوالُت - ُمْسَتْفِعُلْن - فاعالتن - ُفُعوُلْن(.

اْخبِن التفعيلتني األوىل والثانية، واْطِو التفعيلتني الثالثة والرابعة، وُكفَّ التفعيلة 

اخلامسة، واْقبض األخرية.

س13

٤٥



الكتابة العروضية

٤٦



أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

حيدد ما يعتد به عند الكتابة العروضية.  -  1

حيدد ما ال يعتد به عند الكتابة العروضية.  -  ٢

يوضح قواعد الكتابة والتقطيع.  -  ٣

يميز بني احلروف التي يعتد هبا واحلروف التي ال يعتد هبا عند   -  ٤

الكتابة العروضية.

يكتب بيًتا شعرًيا كتابة عروضية.  -  ٥

يميز بني الكتابة العروضية وغري العروضية.  -  ٦

حيرص عىل الكتابة العروضية لألبيات الشعرية.  -  ٧

٤٧



َنٌة من  تقوم الكتابة العروضية لألبيات عىل االعتداد باملنطوق ال املكتوب، فـ )َهَذا( ُمَكوَّ

َنٌة من خسِة أحرٍف، وُتكتب  وا( ُمَكوَّ ا أربعة )َهاَذا( و )َصَبُ ثالثِة أحرٍف، وُتكتب عروضيًّ

و(. ا أربعة )َصَبُ عروضيًّ

قواعد الكتابة والتقطيع )1(

َم(  ، و َقدَّ فكُّ اإلدغام، فكلُّ حرٍف مشدٍد ُيكتب حرفني، أوهلام ساكن والثاين متحرك، فـ )َمرَّ   -1

تكتبان : َمْرَر، َقْدَدَم.

َجْعُل التنوين نوًنا ساكنًة، فـ ) َجالٌِس، و َحاِرًسا، و َشاِعٍر( تكتب: َجالُِسْن،    -٢

َحاِرَسْن،َشاِعِرْن.

ل األمثلة اآلتية: كلُّ ما ُينطق ُيكتب، وما ال ُينطق ال ُيكتب، وتأمَّ   -٣

)1( التقطيع جعل البيت ِقَطًعا متساويًة مع ما يقابلها من تفعيالٍت بعد معرفة البحر الذي ينتمي إليه.

٤٨



كتابتها الكلمة كتابتها الكلمة

َفْسَتْغَفَر،َوْعَمْل َفاْسَتْغَفر،واْعَمْل َهاَذان،َذالِك َهَذان، َذلِك

َوْلِعْلم،َفْلَفْهم والِعْلِم،فاْلَفْهم ان َاْلاله،اْرَرْحَ ن ْحَ اهلل، الرَّ

وْصَصرْب،َفْسَسَعادة عادة رْب،فالسَّ والصَّ الكْن،الكْنَن َلِكْن، َلِكنَّ

َعْمُرْن،بَعْمِرْن َعْمٌرو،بَعْمٍرو َطاَها َطَه

َأَت مْلُْفتِي َأَتى امُلْفتِي َأامن،ُقْرَأان آمن،قرآن

َقاِض مْلَِديَنة قاِض ْاملَِديَنة هُلو،ِبي لُه،بِِه

ِمَئة،ُأُلو،ُأالئك مائة،ُأوُلو،ُأولئك داوود،طاووس داود،طاوس

٤٩



ِوّي حرُف مدٍّ من جنسها، فإن كانت حركته فتحًة، مثل:  ينشأ عن إشباع حركة الرَّ   -٤

)َأَصاَب( فحرف اإلشباع هو األلف )َأَصاَبا(، وإن كانت حركته ضمًة، مثل: )َجِيُل( 

يِن( فحرف  ْيُلو(، وإن كانت حركته كرسًة، مثل: )يف الدِّ فحرف اإلشباع هو الواو )َجِ

ينِي(. اإلشباع هو الياء )يف الدِّ

ُيقابل احلرف املتحرك من البيت املراد وزنه بحركة التفعيلة )/(، وُيقابل احلرف الساكن    -٥

منه بالساكن منها )٥(.

احلركة

السكون

٥٠



وتأمل قول عنرتة :

َوَكَما َعِلْمِت َشَماِئِلي َوَتَكرُِّمي ُر َعْن َنًدى َوِإَذا َصَحْوُت َفَما ُأَقصِّ

َوَتَكْرُرِمْي تَِشاَمئِِل َوَكاَمَعِلْم َعْنَنَدْن ِصُ ُتَفاَمُأَقْص وإذا َصَحْو

٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥///   ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥///

ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

٥1



مصطلحات عروضية

أوال: ألقاب األبيات:

، وهو: البيُت الذي استوىف جيَع تفعيالتِِه يف بحره، مثل قول الشاعر: 1- البيُت التامُّ

ِهَجاَءُه. َأَراَد  ِفْيِه فقد  َوَأَطاَل  لَِنَوالِِه   اْمَرًءا  َمَدَح  اْمُرٌؤ  َوإَِذا 

فهو من بحر الكامل الذي يتكون من ست تفعيالت، هي:

ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن   ُمَتَفاِعُلْن   ُمَتَفاِعُلْن   ُمَتَفاِعُلْن   ُمَتَفاِعُلْن  

التطبيق:

الشطرالثاين الشطراألول

ِهَجاَءُه َأَراَد  فقد  ِفْيِه  َوَأَطاَل  لَِنَوالِِه  اْمَرًءا  َمَدَح  اْمُرٌؤ  َوإَِذا 
البيت 

الشعري

ِهَجاَءُهْو َد  َأَرا َفَقْد  ـِه  ـْ ِفي َوَأَطاَل  هِلِْي ا لَِنَو َرَءْن َمَدَحْ  َوإَِذ ْمُرُؤْن 
اخلط 

العروض

٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥///
احلركات 
والسكنات

ِعُلْن ُمَتَفا ِعُلْن ُمَتَفا ِعُلْن ُمَتَفا ِعُلْن ُمَتَفا ِعُلْن ُمَتَفا ِعُلْن ُمَتَفا التفعيالت

٥٢



٢- البيت املجزوء، وهو : البيت الذي ُحِذَفْت َعروضه ورضُبه، وصار ما قبلهام من 

التفعيالت عروًضا ورضًبا ،مثل قول الشاعر :

َعْمٍروُمْقِفُر ُأمِّ  ِمْن  َمْنِزٌل   َقْلبِي  َهاَج  َقْد 

فهو من الرجز املجزوء الذي يتكون من أربع تفعيالت هي :

ُمْسَتْفِعُلْن  - ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن   - ُمْسَتْفِعُلْن 

التطبيق:

الشطرالثاين الشطراألول

َعْمٍروُمْقِفُر ُأمِّ  ِمْن  َمْنِزٌل َقْلبِي  َهاَج  َقْد  البيت الشعري 

ُمْقِفُرْو ِرْن  َعْم ُأْمِم  ِمْن  َمْنِزٌلْن ِبْ  َقْل َهاَج  َقْد  اخلط العروض 

٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ احلركات والسكنات

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن التفعيالت

٥٣



٣- البيت املشطور، وهو : البيت الذي ُحِذَف نصفه، وبقي النصف اآلخر، كقول الشاعر:

  

الشطر

ُمْه ُسلَّ َوَطِويٌل  َصْعٌب  ْعُر  َالشِّ البيت الشعري 

ُسْلَلُمه  ُلْن  َوَطِوي ـُبْن  َصْعـ َاْشَشْعُر  اخلط العروض

٥/٥//٥/ ٥///٥/ ٥/٥//٥/ احلركات والسكنات

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن التفعيالت

فهذه األبيات من الرجز املشطور الذي يتكون من ) ُمْسَتْفِعُلْن( ثالث مرات.

٤- الَبْيُت املْنُهوُك، وهو : الَبْيُت الذي ُحِذَف ثلثاه، وَبِقَي الثلث اآلخر، ومنه قول ورقة بن نوفل:

َجَذْع ِفْيَها  َلْيَتنِي  َيا 

َوَأَضْع ِفْيَها  َأُخبُّ 

فهذان البيتان من الرجز املنهوك الذي يتكون من )ُمْسَتْفِعُلْن( مرتني.

٥٤



ر، وهو : البيت الذي تكون َعروضه والتفعيلة األوىل من الشطر الثاين  ٥- البيت املدوَّ

مشرتكتني يف كلمة واحدة، كقول الشاعر :

ُلْوِل الذَّ ْهِر  بِالظَّ ــــِم  ـ   ـْ ي الضَّ لَِباِغي  َظْهِرْي  َوَما 

ْت عروُضُه بزيادة أو بنقٍص؛ لتتساوى مع الرضب  َ ع، وهو : البيت الذي ُغريِّ ٦- البيت امُلرصَّ
يف الوزن والروّي.)1(

ومثاله: تغيري عروض الطويل بالزيادة؛ فهي مقبوضة وجوًبا )َمَفاِعُلْن(، وال تأيت 

صحيحًة إال أن يكون البيُت مطلَع قصيدٍة، رضهُبا صحيٌح )َمَفاِعْيُلْن(، كقول امرئ القيس :

َوِعْرَفاِن َحبِْيٍب  ِذْكَرى  ِمْن  ِقَفاَنْبِك 

--------------َوِعْرَفايِن

مَفاِعيُلْن  --------------

َأْزَماِن ُمْنُذ  آَياُتُه  َعَفْت  َوَرْبٍع 

-------------- ُذ َأْزَمايِن

--------------ُمَفاِعْيُلْن

)1( غالًبا ما يكون الترصيع يف مطلع القصيدة؛ لتتساوى العروض مع الرضب يف الوزن والروّي ، ثم تعود إىل حاهلا يف األبيات التالية له. والغرض منه 
: التنبيه عىل كون البيت مطلع قصيدة.
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وجاءت يف البيت الذي ييل هذا املطَلع مقبوضةً، فقد قال :

َفَأْصَبَحْت َعَلْيَها  َبْعِدي  ِحَجٌج  َأَتْت 

َفَأْصَبَحْت  --------------

َمَفاِعُلْن  --------------

ُرْهَباِن َمَصاِحِف  يِف  َزُبوٍر  َكَخطِّ 

ِفُرْهَبايِن  --------------

َمَفاِعْيُلْن  --------------

وتغيريها بالنقص إذا كان البيت مطلع قصيدة، رضهُبا مذوٌف )َمَفاِعي(، كقول حافظ إبراهيم :

َحَصائِي ْمُت  َ َفاتَّ لَِنْفِس  َرَجْعُت 

َحَصاِت  --------------

َمَفاِعي  --------------

َوَناَدْيُت َقْوِمي َفاْحَتَسْبُت َحَياِت 

-------------- َحَياِت

-------------- َمَفاِعي

وجاءت يف البيت الذي ييل هذا املطلع مقبوضًة، فقد قال :

َوَلْيَتنِي َباِب  الشَّ يِف  بُِعْقٍم  َرَمْويِن 

َوَلْيَتنِي  --------------

َمَفاِعُلْن  --------------

ِعَداِت لَِقْوِل  َأْجَزْع  َفَلْم  ُعْقْمُت 

ِعَداِت   --------------

َمَفاِعي    --------------
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ثانيا: ألقاب شطري البيت :

1-الشطر، وهو : أحد طريف البيت الشعرّي؛ ألنَّ كلَّ بيٍت يتألُف من شطرين.

٢- الصدر، وهو : الشطر األول من البيت.

٣- الَعُجز، وهو : الشطر الثاين من البيت.

ألقاب شطري البيت:

ُلوِل ْهِر الذَّ ْ  يِم بِالظَّ َوَما َظْهِرْي لَِباِغي الضَّ

الشطر

الَعُجز الصدر
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ثالثا: ألقاب أجزاء البيت :

1- الَعروض، وهي : آخُر تفعيلٍة يف الشطر األول، وهي مؤنثة.

٢- الرضب، وهو : آخر تفعيلة يف الشطر الثاين، وهو مذكر.

٣- احلشو، وهو: كلُّ جزٍء يف البيِت الشعريِّ ما عدا الَعروض والرضب.

٤- السامل، وهو : كل جزء من احلشو سلم من الزحاف.

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

 الَعروض

 آخُر تفعيلٍة يف الشطر األول، 
وهي مؤنثة.

 آخُر تفعيلٍة يف الشطر الثاين، 
وهي مذكر.

 كلُّ جزٍء يف البيِت الشعريِّ 
ما عدا الَعروض 

والرضب.

 كل جزء من احلشو سلم من 

الزحاف.

 الَعروض والرضب إذا سلام 
من التغيري الذي ال يقع 

يف احلشو.

 الرضب

السامل احلشو

الصحيح 1

2

34

٥ ألقاب 
أجزاء البيت :
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 عالَم تقوم الكتابة العروضية؟ اذكر ثالًثا من قواعدها مع التمثيل.

عرف املصطلحات العروضية اآلتية :

ر - البيت املنهوك(. )البيت التام - البيت املجزوء - البيت املدوَّ

س1 

س2
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ى ما يأيت : بم ُيسمَّ

)أ(كلُّ 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؟

ع؟ وأين يوجد الترصيع غالًبا؟ َمثِّْل له. ما البيت امُلرَصَّ

س3

س4
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البحور الشعرية

٦1



ا أشبهت البحوَر التي ال ينفد ماؤها مع  َيْت األوزاُن بحوًرا ألنَّ البحور هي األوزان، وقد ُسمِّ

كثرة االغرتاف منها، وذلك يف كون تلك األوزان يوزن هبا ما ال َحرْصَ له من األشعار العربية 

قدياًم وحديًثا.

وبحور الشعر العرب نوعان :

النوع األول:

البحور ذوات التفعيلة الواحدة، وهي سبعة : )الوافر، والكامل، واهلزج، والرجز، 

والرمل، واملتقارب، واملتدارك(.

النوع الّثاين :

 البحور ذوات التفعيلتني املختلفتني، وهي تسعة : )الطويل، واملديد، والبسيط، 

والرسيع، واملنرسح، واخلفيف، واملضارع، واملقتضب، واملجتث(.

لة. وسندرس َعشًة من هذه البحور دراسًة مفصَّ
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البحور ذوات التفعيلة الواحدة

الطويل

 واملديد

 والبسيط

 والرسيع

 واملنرسح 

واخلفيف

واملضارع 

واملقتضب 

واملجتث

الوافر

والكامل

 واهلزج

والرجز

والرمل

واملتقارب

 واملتدارك

 البحور ذوات التفعيلتني املختلفتني

وبحور الشعر العرب نوعان :
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بحر الوافر

1

٦٤



أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن :

حيدد مكونات بحر الوافر.  -  1

يبني سبب تسميته الوافر.  -  ٢

حيدد ضابط بحر الوافر.  -  ٣

يميز بني استعامالت بحر الوافر.  -  ٤

حيدد املقصود ببحر الوافر التام.  -  ٥

يميز بني : القطف والعصب واحلذف.  -  ٦

حيدد تفعيالت بحر الوافر.  -  ٧

حيدد مكونات وصور بحر الوافر املجزوء.  -  ٨

حيدد املكونات الصوتية لتفعيلة )مفاعلتن( والتغيريات التي طرأت عليها.  -  ٩

يقطع بعض األبيات التي تنتمي إىل بحر الوافر تقطيًعا عروضًيا.  -  1٠

هيتم بدراسة بحر الوافر.  -  11
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بعد دخوهلا العلة بعد دخوله الزحاف

)ُمَفاَعْل(، 
وحتول إىل 
)َفُعوُلْن(.

1-القطف، وهو : اجتامع 
احلذف والَعْصب يف 
)ُمَفاَعَلُتْن( فُيحذف 

السبب اخلفيف من آخرها 
وُيسكن اخلامس املتحرك.

)ُمَفاَعْلُتْن(. وهو يف 
الرضب الثاين من 

الوافر املجزوء. زحاٌف 
جاٍر جمرى العلة.

1-الَعْصب، وهو : 
تسكني اخلامس 

املتحرك من 
)ُمَفاَعَلُتْن(

- -

)ُمَفاَعُتْن( ٢-العقل، وهو : 
حذف اخلامس 

املتحرك من 
)ُمَفاَعَلُتْن(

- -

)ُمَفاَعْلُت( ٣-النقص، وهو 
:اجتامع العصب 

والكف يف 
)ُمَفاَعَلُتْن( فُيسكن 

اخلامس املتحرك 
منها، وحُيذف 

السابع الساكن.

ما يدخله من زحاف أو علة
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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()1( لقلته يف االستعامل.

1-بحر الوافر

وزنه :

يتكون الوافر من تفعيلة واحدة هي )ُمَفاَعَلُتْن( تتكرر يف البيت ست مرات، فيكون يف 

كل شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت)٢( :

ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن  ُمَفاَعَلُتْن  ُمَفاَعَلُتْن   ُمَفاَعَلُتْن  ُمَفاَعَلُتْن 

استعامله :

ا وجمزوًءا. يستعمل بحر الوافر تامًّ

)1( وزنه : َفاِعُلن َفاِعُلْن َفاِعُلن َفاِعُلْن  َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن.
يِت ُذِهَلْت ُعُقوٌل  ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن َفُعْوُلْن. )٢( ضابطه : لَِواِفر َعْبَ
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أواًل : الوافر التام

عروضه وضبه :

له َعُروض واحدة مقطوفة، تصري )ُمَفاَعَلُتْن( فيها )ُمَفاَعْل( وحتول إىل )َفُعوُلْن()1( وهلا رضٌب 

قته التي جاءت عىل هذا بحر : واحٌد هَلا، ومثاله قول عمرو بن كلثوم يف معلَّ

إَِذا َبَلَغ الِفَطاَم َلَنا َصبِيٌّ َتِرُّ َلُه اجَلَبابُِر َساِجِدْيَنا

ِجِدْيَنا َجَبابُِرَسا ْل َتِْرُرهَلُ َصبِْينُيْ ِفَطاَمَلَنا إَِذاَبَلَغْل

٥/٥// ٥///٥// ٥///٥// ٥/٥// ٥///٥// ٥///٥//

َفُعْوُلْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن َفُعوُلْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن

مقطوف َسامِلـــة ساملـــة مقطوفة َسامِلــة َسامِلَـــة

)1( أَلنَّ القطف اجتامع احلذف والَعْصب، فُيحذف السبب اخلفيف من آخر )ُمَفاَعَلُتْن(، وُيْسكن اخلامس املتحرك.
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ثانًيا - الوافر املجزوء

وزنه : 

 ُمَفاَعَلُتْن - ُمَفاَعَلُتْن    ُمَفاَعَلُتْن - ُمَفاَعَلُتْن

عروضه وضبه :

له َعُروض واحدة َصِحيَحة )ُمَفاَعَلُتْن( وهلا رضبان :

الرضب األول:

صحيح مماثٌِل هَلا، ومثاله قول الشاعر :

ٍه َكِمِد ِكَتاَب ُمَولَّ َكَتْبُت إَِلْيِك ِمْن بلدي 

ِْنَكِمِدي هَلَ ِكَتاَبُمَوْل ِكِمْنَبَلِدي َكَتْبُتإِ َلْ

٥///٥// ٥///٥// ٥///٥// ٥///٥//

ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن

صحيح َسامِلَــة صحيحة َسامِلَــة
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الرضب الثاين:

معصوب، تصري )ُمَفاَعَلُتْن( فيه )ُمَفاَعْلُتْن()1( ومثاله قول الشاعر :

َوَتْعِصْينِــــي َفُتْغِضُبنِـــي  َوآُمُرَهـــا ُأَعاتُِبَهــا 

َوَتْعِصْينِي َفُتْغِضُبنِي َوأ اُمُرَها ُأَعاتُِبَها

٥/٥/٥// ٥///٥// ٥///٥// ٥///٥//

ُمَفاَعْلُتْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْنْ ُمَفاَعَلُتْن

معصوب َسامِلَــة صحيحة َسامِلَــة

)1( ألنَّ العصب تسكني اخلامس املتحرك من التفعيلة.
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ًنا نوع عروضها ورضهبا،  ا ُمَبيِّ  األبيات اآلتية من الوافر. اكتبها كتابًة عروضيًة، وِزْنَ

وحال تفعيالهتا :

1-قال الشاعر:

إَِذا َطَمٌع َيِلُّ بَِقْلِب َعْبٍد  َعَلْتُه َمَهاَنًة َوَعاَلُه ُهْوُن

٢- قال الشاعر:

اُم َوالِعرَبُ  َوَأْمُر اهللِ ُيْنَتَظُر ِهــَي اأَليَّ

٣- قال املتنبي : 

اَمِم َومَلْ َأَر يِف ُعُيْوِب النَّاِس َشْيًئا  َكَنْقِص الَقاِدِرْيَن َعىَل التَّ
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  1-قول الشاعر:

َعَلْتُه َمَهاَنٌة َوَعاَلُه ُهْوُن إَِذا َطَمٌع َيِلُّ بَِقْلِب َعْبٍد

ُهُهْوُنْو َنُتْنَوَعاَل َعَلْتُهَمَها بَِعْبِدْن َيِْلُلبَِقْل إَِذا َطَمُعْن

٥/٥// ٥///٥// ٥///٥// ٥/٥// ٥///٥// ٥///٥//

َفُعوُلْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن َفُعوُلْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن

مقطوف َسامِلَــة َسامِلَــة مقطوفة َسامِلَـــة َسالِـــَمة

 ٢- قول املتنبي

َوَأْمُر اللــِه ُيْنَتَظُر اُم َواْلِعرَبُ ِهــَي اأَليَّ

ِهُيْنَتَظُرْو َوَأْمُرْلاَل ْوْ ُمَوْلِعرَبُ ْيَيا ِهَيْلَ

٥///٥// ٥/٥/٥// ٥///٥// ٥/٥/٥//

ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعْلُتْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعْلُتْن

صحيح معصوبة صحيحة معصوبة
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  ٣- قول املتنبي

اَمِم َكَنْقِص الَقاِدِرْيَن َعىَل التَّ َومَلْ َأَر يِف ُعُيْوِب النَّاِس َشْيًئا

َتَاِمْي ِدِريَنَعَلْت َكَنْقِصْلَقا ِسَشْيَئْن ُعُيوبِْنَنا َومَلْ َأَر يِف

٥/٥// ٥///٥// ٥/٥/٥// ٥/٥// ٥/٥/٥// ٥///٥//

َفُعْوُلْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعْلُتْن َفُعْوُلن ُمَفاَعْلُتْن ُمَفاَعَلُتْن

مقطوف َساملــة معصوبة مقطوفة معصوبة َسامِلَــة
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2

بحر الكامل
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أهداف الدرس 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن :

يبني سبب تسميته ببحر الكامل.  -  1

حيدد تفعيالت بحر الكامل.  -  ٢

حيدد استعامالت بحر الكامل.  -  ٣

ا ويبني ما طرأ يف أجزائها من تغيري. يقطع أبياًتا تنتمي لبحر الكامل تقطيًعا عروضيًّ  -  ٤

يرتب كلامت بحيث يكون منها بيًتا لبحر الكامل.  -  ٥

حيدد صور بحر الكامل التام.  -  ٦

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

يميز بني العروض احلذاء والرضب األحذ مع العروض احلذاء والرضب األحذ املضمر.  -  ٨

حيرص عىل دراسة بحر الكامل باهتامم وشغف.  -  ٩
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ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخوهلا العلة بعد دخوله الزحاف

ُمَتَفاِعْل 1-القطع، وهو : حذف ساكن 
الوتد املجموع من آخر 

)ُمَتَفاِعُلْن( وإسكان ما قبله.

ُمْتَفاِعُلْن 1-اإلْضامر، وهو : تسكني 
الثاين املتحرك من 

)ُمَتَفاِعُلْن(

ُمَتَفا ٢- احلذذ، وهو: حذف 
الوتد املجموع من آخر 

)ُمَتَفاِعُلْن(

ُمَفاِعُلْن ٢-الَوْقُص، وهو : حذف 
الثاين املتحرك من 

)ُمَتَفاِعُلْن(

ُمَتَفاِعالْن ٣- التذييل، وهو : زيادة حرف 
ساكن عىل )ُمَتَفاِعُلْن(

ُمْتَفِعُلْن ٣- اخلزل، وهو : اجتامع 
اإلضامر والطي يف 

)ُمَتَفاِعُلْن(

ُمَتَفاِعالُتْن ٤- الرتفيل، وهو : زيادة سبب 
خفيف عىل )ُمَتَفاِعُلْن(
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2- بحر الكامل

وزنه :

يتكون الكامل من تفعيلة واحدة، هي )ُمَتَفاِعُلْن( تتكرر يف البيت ستَّ مراٍت، فيكون يف 

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

ُمَتَفاعُلْن  ُمَتَفاِعُلْن  ُمَتَفاِعُلْن  ُمَتَفاِعُلْن  ُمَتَفاِعُلْن  ُمَتَفاِعُلْن

)1( ضابطه : ُمَتَكاِمٌل وَكاَمُل وْجِهَك َفاتٌِن  ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن.
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استعامله :

ا وجمزوًءا : يستعمل بحر الكامل تامًّ

أواًل : الكامل التام

عروضه وضبه :

أَحّذ مضمر )ُمْتَفا(

له عروضان، ومخسة أضاب:

َأَحّذ مضمر )ُمْتَفا( مقطوع )ُمْتَفاِعْل(

أَحّذ )ُمَتَفا( صحيح )ُمَتَفاِعُلْن(

اء، وهلا ضبان: َحذَّ صحيحة، وهلا ثالثة أضاب:
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للكامل التام عروضان وخسة أرضاب :

العروض األوىل: 

 َصِحيَحة )ُمَتَفاِعُلْن( وهلا ثالثة أرضاب :

الرضب األول: 

صحيٌح مماثٌل هلا، مثل قول عنرتة يف معّلقته التي جاءت عىل هذا البحر :

ِمي َوَكاَم َعِلْمَت َشاَمئِِل َوَتَكرُّ ُ َعْن َنًدى َوإَِذا َصَحْوَت َفاَم ُأَقصِّ

َوَتَكْرُرِمي َتَشاَمئِِل َوَكاَمَعِلْم َعْنَنَدْن ِصُ َتَفاَمُأَقْص وإَِذا َصَحْو

٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥///

ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

صحيح َســامِلَــة َسـامِلَــة َصِحيَحة ســاملــة َسـامِلَــة
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الرضب الثاين :

 مقطوع، تصري )ُمَتَفاِعُلْن( فيه )ُمَتَفاِعْل()1( ومثاله قول أيب متام :

ُطِوَيْت َأَتاَح هَلَا لَِساَن َحُسوِد َوإَِذا َأَراَد اهلُل َنْشَ َفِضْيَلٍة

َنَحُسوِدْي َحَلَها لَِسا ُطِوَيْتَأتا َرَفِضْيَلتِن َدْلاَلُهَنْش َوإَِذا َأَرا

٥/٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥/٥//٥/ ٥//٥///

ُمَتَفاِعْل ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمْتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

مقطوع ســالــمة َســاملة َصِحيَحة مضمرة َسامِلَــة

)1( ألنَّ القطع حذف ساكن الوتد املجموع من آخر التفعيلة، وإسكان ما قبله.
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الرضب الثالث :

 أحذ مضمر، تصري )ُمَتَفاِعُلْن( فيه )ُمْتَفا( وحتول إىل )َفْعُلْن()1(، مثاله قول الشاعر:

إِنَّ النَِّساَء بِِمْثِلِه ُعْقُم َعُقَم النَِّساُء َفاَم َيِلْدَن َشبِْيَهُه

ُعْقُمو َءبِِمْثِلِهي إِْنَنْننَِسا َنَشبِيَهُهو ُءَفاَمَيِلْد َعُقَمْننَِسا

٥/٥/ ٥//٥/// ٥/٥//٥/ ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥///

َفْعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمْتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

أحذ مضمر َسامِلَــة مضمرة َصِحيَحة َسامِلَــة َسامِلَــة

)1( ألنَّ احلذذ حذف الوتد املجموع من آخر التفعيلة، واإلضامر إسكان الثاين املتحرك منها.
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العروض الثانية 

اء، تصري )ُمَتَفاِعُلْن( فيها )ُمَتَفا(، وحتول إىل )ُفِعُلْن(، وهلا رضبان : َحذَّ

الرضب األول : أحّذ مماثٌِل هَلا، ومثاله قول ابن املعتز:

 

ْنَيا مِلَْن َعَقاَل َوَمَراَرُة الدُّ اِهِلَها ْنَيا جِلَ َوَحاَلَوُة الدُّ

َعَقاَل ُدْنَيا مِلَْن َوَمَرا َرُة ْد ِهِلَها ا ُدْنَياجِلَ َوَحاَلَوُة ْد

٥/// ٥/٥//٥/ ٥//٥/// ٥/// ٥/٥//٥/ ٥//٥///

ُمَتَفا ُمْتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفا ُمْتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

أحذ مضمرة َسـامِلَــة حّذاء مضمرة َسامِلَـة
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الرضب الثاين :

 أحذ مضمر )ُمْتَفا( وحتول إىل )َفْعُلْن(، مثاله قول الشاعر: 

َيْفَنى ِبِْم َكَلِفي َواَل َوْجِدي َوبَِساِكنِي َنْجٍد َكِلْفُت َوَما

َوْجِدي َكَلِفْيَو اَل َيْفَنى ِبِْم ُتَوَما َنْجِد ْنَكِلْف َوبَِساِكنِي

٥/٥/ ٥//٥/// ٥/٥//٥/ ٥/// ٥/٥//٥/ ٥//٥///

ُمْتَفا ُمَتَفاِعُلْن ُمْتَفاِعُلْن ُمَتَفا ُمْتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

أحذ مضمر امِلَــة ـَ سـ مضمرة حّذاء مضمرة َسامِلَــة
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ثانيا : الكامل املجزوء

وزنه :

ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن  ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

عروضه وضبه :

عروضه صحيحة، وهلا أربعة أضاب:

 مقطوع 

)ُمَتَفاِعْل(

 ُمَذيََّل 

ْن( )ُمَتَفاِعاَلْ

ل  ُمَرفَّ

 )ُمَتَفاِعاَلُتْن(

 صحيح 

)ُمَتَفاِعُلْن(
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للكامل املجزوء عُروض َصِحيَحة )ُمَتَفاِعُلْن(، وهلا أربعة أرضاب :

الرضب األول :

 صحيٌح مماثٌل هلا، مثاله قول الشاعر :

ــــِل مَّ َوَتَ ــــًعا  ُمَتَخشِّ َوإَِذا اْفَتَقْرَت َفاَل َتُكْن

ْمَمِل َوَتَ ُمَتَخْشِشَعْن َتَفاَل َتُكْن َوإَِذْفَتَقْر

٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥///

ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْنْ ُمَتَفاِعُلْن

َصِحيح امِلَــة ـَ سـ َصِحيَحة امِلَـة ـَ سـ
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الرضب الّثاين :

ل ، تصري )ُمَتَفاِعُلْن( فيه )ُمَتَفاِعاَلُتْن()1( ومثاله قول الشاعر :  ُمَرفَّ

َوُيِـــبُّ َناَقَتَهـــا َبِعْيــِري نِـــي َوُتِبُّ َهــــا  َوُأِحبُّ

َقَتَهــا َبِعْيِي َوُيِْبُبَنا َوُتِْبُبنِــي َوُأِحْبُبَهـا

٥//٥/٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥///

ُمَتَفاِعاَلُتْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

ــل مرفَّ امِلَــة ـَ سـ َصِحيَحة امِلَـة ـَ سـ

)1( ألنَّ الرتفيل زيادة سبب خفيف عىل التفعيلة التي آخرها وتد جمموع.
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الرضب الّثالث : مَذيَّل، تصري )ُمَتَفاِعُلْن( فيه )ُمَتَفاِعاَلْن()1( مثاله قول أيب فراس :

كلُّ اأَلَنــاِم إىَِل َذَهاْب َزِعــي تِـي اَل َتْ َأُبَنيَّ

ِمإىَِل َذَهاْب ُكْلُلْلَ َنا َزِعي اَل َتْ َأُبَنْيَيتِي

٥//٥٥/// ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥///

ُمَتَفاِعاَلْن ُمْتَفاِعُلْن ُمْتَفاِعُلن ُمَتَفاِعُلْن

ُمَذيَّــٌل مضمرة ساملــة )َصِحيَحة اإلضامر غري الزم(

)1( ألنَّ التذييل زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة التي آخرها وتد جمموع.
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الرضب الرابع : مقطوع، تصري )ُمَتَفاِعُلْن( فيه )ُمَتَفاِعْل( )1( ومثاله قول الشاعر:

َســـَناِت احْلَ ـــُروا  ـَ َءَةَأْكث َوإَِذا ُهُم َذَكــُروا اإِلَســا

َحَســَناِتْ َءَة َأْكَثُرْل َذَكُر إْلَِسا ْو َوإَِذامُهُ

٥/٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥///

ُمَتَفاِعْل ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

مقطوع َسامِلَــة َصِحيَحة َسامِلَــة

)1( ألنَّ القطع حذف ساكن الوتد املجموع وإسكان ما قبله.
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ا مبيًنا نوع عروضها ورضهبا،   : األبيات اآلتية من الكامل. اكتبها كتابًة عروضيًة، وِزْنَ

وحال تفعيالهتا:

قال الشاعر :

ًة ُظْلُم اَلَم َتِيَّ َأَظُلْوُم إِنَّ ُمَصاَبُكْم َرُجاًل َأْهَدى السَّ

 قال عنرتة :

ِم بِْيُع بَِرْبِعَها امُلَتَوسِّ َوَلَقْد َمَرْرُت بَِداِر َعْبَلَة َبْعَدَما َلِعَب الرَّ

ل اليشكري : قال امُلنخِّ

َوَدَفْعُتَهــا َفَتَداَفَعْت  َمْشَ الَقَطاِة إىَِل الَغِدْيِر
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قول الشاعر :

ًة ُظْلُم اَلَم َتِيَّ َأْهَدى السَّ َأَظُلْوُم إِنَّ ُمَصاَبُكْم َرُجاًل

ُظْلُمو َمَتِحْيَيَتْن َأْهَدْسَساَل َرُجَلْن َنُمَصاَبُكْم َأَظُلْوُمإِْن

٥/٥/ ٥//٥/// ٥/٥//٥/ ٥/// ٥//٥/// ٥//٥///

ُمْتَفا ُمَتَفاِعُلْن َمْتَفاِعُلْن ُمَتَفا ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

أحذ مضمر َسامِلَــة مضمرة اء حذَّ َسامِلَــة َسامِلَــة
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  ٢- قول عنرتة :

ِم بِْيُع بَِرْبِعَها امُلَتَوسِّ َلِعَب الرَّ َوَلَقْد َمَرْرُت بَِداِر َعْبَلَة َبْعَدَما

ُمَتَوْسِسِمي ُعرِبَ ْبِعَهل َرِبْ َلِعرَبْ َلَة َبْعَدَما ُت بَِداِر َعْب َوَلَقْدَمَرْر

٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥/// ٥//٥///

ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

صحيح امِلَــة ـَ س امِلَــة ـَ س صحيحة امِلَــة ـَ س امِلَــة ـَ س

  ٣- قول املنخل اليشكري :

َمْشَ الَقَطاِة إىَِل الَغِدْيِر َفَتَداَفَعْت َوَدَفْعُتَهــا 

ِة إَِلـْلَغِدْيِري َمْشَيلَقَطا َفَتَد اَفَعْت َوَدَفْعُتَهــا

٥//٥/٥/// ٥/٥//٥/ ٥//٥/// ٥//٥///

ُمَتَفاِعاَلُتْن ُمْتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن ُمَتَفاِعُلْن

ل مرفَّ مضمرة صحيحة امِلَــة ـَ س
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3

 بحر اهلزج

٩٢



أهداف الدرس 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن :

1- حيدد مكونات بحر اهلزج. 

٢- يبني سبب تسميته باهلزج.

٣- يتعّرف ضابط بحر اهلزج.

٤- حيدد صور بحر اهلزج.

٥- حيدد حكم عروض ورضب بحر اهلزج.

٦- يقطع أبياًتا تقطيعا عروضيا، مبيًنا ما طرأ يف أجزائها من تغيري.

٧- حيدد تفعيالت بحر اهلزج.

٨- يرتب كلامت مبعثرة بحيث تكون بيًتا ينتمي لبحر اهلزج.

٩- هيتم بدراسة َبْحر اهلزج.

٩٣



ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخوهلا العلة بعد دخوله الزحاف

َمَفاِعي، وحتول إىل 
)َفُعوُلْن(.

1-احلذف، وهو 
حذف السبب 

اخلفيف من آخر 
)َمَفاِعْيُلْن(

َمَفاِعُلْن 1-القبض، وهو 
حذف اخلامس 

الساكن من 
)َمَفاِعْيُلْن(

- -

َمَفاِعْيُل ٢- الكّف، وهو 
حذف السابع 
الساكن من 
)َمَفاِعْيُلْن(
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3- بحر اهلزج

وزنه :

يتكون اهلزج من تفعيلة واحدة، هي )َمَفاِعْيُلْن(، تتكرر يف البيت أربع مراٍت، فيكون 

يف كل شطر منه تفعيلتان عىل النحو اآليت )1(:

َمَفاِعْيُلْن - َمَفاِعْيُلْن  َمَفاِعْيُلْن - َمَفاِعْيُلْن

عروضه وضبه :

للهزج عروض واحدة َصِحيَحة )َمَفاِعْيُلْن(، وهلا رضبان :

الرضب األّول :

صحيح ِمْثُلَها، ومثاله قول الشاعر :

)1( ضابطه : أَهاِزيٌج َمَراِسْيٌل  َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن.

٩٥



َوُقْلَنا اْلَقْوُم إِْخَواُن َصَفْحَنــا َعْن َبنِــي ُذْهٍل

ُمإِْخَواُنو َوُقْلَنْلَقْو َبنِــيُذْهِلْن َصَفْحَنــاَعْن

٥/٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥//

َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن

صحيح ســاملــة صحيحة ساملــة

الرضب الّثاين :

 مذوف، تصري )َمَفاِعْيُلْن( فيه )َمَفاِعي(، وحتول إىل )َفُعوُلْن(، ومثاله قول الشاعر :

ُلْوِل ْهِر الذَّ ـــــِم بِالظَّ ـ ـْ ي َوَما َظْهِرْي لَِباِغي الضَّ

َذُلْوِل ِمبِْظَظْهِرْذ لَِباِغْضَضْ َوَما َظْهِرْي

٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥//

َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن

مذوف ســاملـة صحيحة ساملــة
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ًنا نوع عروضهام، وحال  ام ُمَبيِّ  البيتان اآلتيان من اهلزج. اكتْبهام كتابًة عروضيًة، وِزْنَ

تفعيالهتام:

1- قال عيّل بن جبلة:

يِف احلْرِب املَْوُت  َوَأْنَت  ْلِم    السِّ يِف  اْلَغْيُث  َفَأْنَت 

٢ - قال الشاعر:

ِويِل الطَّ احُلْزِن  ِمْنُه   ِسَوى  ِل  َلْيَس  َغَزاٌل 

٩٧



 1- قول عيّل بن جبلة:

َوَأْنَت املَْوُت يِف احَلْرِب ْلِم َفَأْنَت اْلَغْيُث يِف السِّ

ُتِفلَحْرِب َوَأْنَتْلَمْو ُثِفْسِسْلِمي َفَأْنَتْلَغْي

٥/٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥//

َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن

صحيح ســاملــة صحيحة ساملــة

 ٢- قول الشاعر:

ِويِل ِسَوى احُلْزِن الطَّ َغَزاٌل َلْيَس ِل ِمْنُه

َطِويِل ْزِن ْط ِسَوحْلُ َسِل ِمْنُهو َغَزاُلْن َلْ

٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥/٥//

َمَفاِعي َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن

مذوف ســاملــة صحيحة ساملــة

٩٨



4

بحر الرجز

٩٩



أهداف الدرس 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن :

حيدد تفعيالت بحر الرجز وحكم عروضه ورضبه.  -  1

يكتب أبياًتا تنتمي لبحر الرجز.  -  ٢

يقطع أبياًتا تقطيًعا عروضًيا، مبيًنا ما طرأ عىل أجزائها من تغيري.  -  ٣

يبني الوحدات الصوتية لــ) مستفعلن( والتغيريات التي طرأت عليها.  -  ٤

يرتب كلامت ليكون منها بيًتا ينتمي لبحر الرجز.  -  ٥

يوضح سبب تسميته بالرجز.  -  ٦

يميز بني التغيريات التي تطرأ عىل بحر  الرجز )اخلبن - الطي - اخلبل(.  -  ٧

حيدد استعامالت بحر  الرجز.  -  ٨

حيدد تفعيالت بحر الرجز.  -  ٩

حيدد صور بحر الرجز التام.  -  1٠

حيدد مكونات وصور بحر الرجز املجزوء.  -  11

حيدد مكونات وصور بحر الرجز املشطور.  -  1٢

حيدد مكونات وصور بحر الرجز املنهوك.  -  1٣

يميز بني بحر الرجز املجزوء واملشطور واملنهوك.  -  1٤

يستشعر أمهية دراسة بحر الرجز.  -  1٥

1٠٠



ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخوهلا العلة بعد دخوله الزحاف

)ُمْسَتْفِعْل( 1-القطع، وهو : حذف 
ساكن الوتد املجموع 
وإسكان ما قبله من : 

ُلْن( )ُمْسَتْفِعِ

)ُمَتْفِعُلْن( 1-اخَلْبن، وهو حذف 
الثاين الساكن من 

: )ُمْسَتْفِعُلْن(

- -
)ُمْسَتِعُلْن( ي، وهو حذف  ٢- الطَّ

الرابع الساكن من 
)ُمْسَتْفِعُلْن(

- -

)ُمَتِعُلْن( ٣- اخَلْبل، وهو : 
اجتامع اخلبن 

والطي يف 
)ُمْسَتْفِعُلْن(
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 4- بحر الرجز

وزنه :

يتكون الرجز من تفعيلة واحدة، هي )ُمْسَتْفِعُلْن(، تتكرر يف البيت ستَّ مرات، فيكون يف كل 

شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت)1( :

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن    ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن 

استعامله :

ا، وجمزوًءا ومشطوًرا ومنهوًكا. يستعمل هذا بحر تامًّ

)1( ضابطه : َيا َراِجِزي إينِّ لَِوْحِدي ُمْقبٌِل  ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلُن.

1٠٢



أواًل : الرجز التام

عروضه وضبه :

له َعُروض واحدة َصِحيَحة )ُمْسَتْفِعُلْن(، وهلا رضبان :

الرضب األّول :

 صحيٌح ِمْثُلَها، ومثاله قول الشاعر :

رُه ـُ إِْن َكاَن اَل ُيْرَجــى لَِيــوٍم َخْيــ ُه ـا َشــرَّ َـّ اَل َخْيَ ِفْيَمْن َكــفَّ َعن

رُهو ـُ ِمْنَخْيــ ُيْرَجــى لَِيــو إِْن َكاَن اَل ـا َشـْرَرُهْو ـَ  اَل َخْي يِفْ  َمْنَكــْفَفَعْن ن

٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

صحيح َســامِلَـة َســامِلَـة َصِحيَحة َســامِلَـة َســامِلَـة
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الرضب الثاين :

 مقطوع، تصري )ُمْسَتْفِعُلْن( فيه )ُمْسَتْفِعْل()1( ومثاله قول الشاعر :

ُهْوٌد ـْي َجاِهٌد جَمْ ِـّ َوالَقْلــُب ِمن ـا ُمْســـرَتِْيٌح َســـامِلٌٌ ـَ الَقْلــُب ِمْنه

ُهْوُدو جَمْ نِْيَجاِهُدْن َوْلَقْلــُبِمْن ُحْنَســـامِلُْن ـا ُمْســـرَتِْي ـَ ه الَقْلــُبِمْن

٥/٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/

ُمْسَتْفِعْل ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

مقطوع َسامِلَــة َسامِلَــة صحيحة َسامِلَــة َسامِلَــة

)1( ألنَّ القطع حذُف ساكن الوتد املجموع وإسكان ما قبله.
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ثانيا : الرجز املجزوء

وزنه :

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن     ُمْسَتْفِعُلْن 

عروضه وضبه :

له عروٌض َصِحيَحة )ُمْسَتْفِعُلْن(، وهلا رضب واحد ِمْثُلَها، ومثاله قول الشاعر:

ِمْن أمِّ َعْمٍرو ُمْقِفُر َقْد َهاَج َقْلبِي َمْنِزٌل

ِرْنُمْقِفُرو ِمْن ُأْمَِعْم بِيَمْنِزُلْن َقْد َهاَجَقْل

٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

صحيح َسامِلَــة َصِحيَحة َسامِلَــة
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ثالثا : الرجز املشطور

وزنه :

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن 

 
واملشطور هو :

البيت الذي ُحِذَف نصفه، وتكون فيه الَعروض هي الرضب، ومثاله قول الشاعر :

ُمْه ُسلَّ َوَطِوْيٌل  َصْعٌب  ْعُر  َالشِّ

َيْعَلُمْه اَل  الَِّذي  ِفْيِه  اْرَتَقى  إَِذا 

َقَدُمْه احلِضْيِض  إِىَل  بِِه  َزلَّْت 
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تقطيع البيت األول ووزنه :

ُمْه َوَطِوْيٌل  ُسلَّ َصْعٌب ْعُر َالشِّ

ُلْن ُسْلَلُمْه ُبْنَوَطِوي َاْشِشْعُرَصْع

٥/٥//٥/ ٥///٥/ ٥/٥//٥/

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

صحيح مطويــة َســامِلــة
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رابًعا : الرجر املنهوك

وزنه :

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن  

واملنهوك هو : البيُت الذي ُحِذَف ثلثاه وَبِقَي ثلثه، وعروضه هي الرضب، مثل قول ورقة بن 

نوفل :

َجَذْع ِفْيَها  َلْيَتنِي  َيا 

َوَأَضْع ِفْيَها  َأُخبُّ 

ٌب من الَعْدِو. )1( اجَلَذُع : الشاُب احَلَدُث وَأُخبُّ : اخَلَبُب رَضْ
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َيْاَلْيَتنِْي ِفْيَها َجَذْع

فيها َجَذْع َياَلْيَتنِي

٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

صحيحـة ساملــة

َأُخبُّ فيها َوَأَضْع

ها َوَأَضْع أُخْبُبفْي

٥///٥/ ٥//٥//

ُمْسَتِعُلْن ُمَتْفِعُلْن

مطوية خمبونة

تقطيع البيت األول ووزنه :

تقطيع البيت الثاين ووزنه :

1٠٩



ًنا نوع عروضها   : األبيات اآلتية من الرجز : اكتبها كتابًة عروضيًة، وِزْنا مبيِّ
ورضهبا وحال تفعيالهتا :

1-قال الشاعر :

َقَمْر َأْم  َقْت ِل  َأْشَ َأْم َشْمُس ُظْهٍر  َبَشْ    َأْم  َأْدِر َهْل ِجنِّى َسَبايِن  مَلْ 

 : ٢- قال اآلخر :

َمْع الطَّ يِف  إِالَّ  لُّ  الذُّ َما  َنَفْعْ   َأْن  بِِعْلِمي  ـِـي  َحْسب

 ٣- قال الراجز :

َلك ْعَمُة  َوالنِّ احَلْمُد 
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: 

قول الشاعر :

َقْت ِل َأْم َقَمْر َأْم َشْمُس ُظْهٍر َأْشَ مَلْ َأْدِر َهْل ِجنِّى َسَبايِن َأْم َبَشْ

ِل َأْمَقَمْر َقْت رْنَأْشَ َأْم َشْمُس ُظْه يِن َأْم َبَشْ ِجْننِي َسَبا مَلْ َأْدِرَهْل

٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

صحيح ـَة ـامِل ـَ سـ ة ـَ ـامِل ـَ سـ َصِحيَحة ة ـَ ـامِل ـَ سـ ة ـَ ـامِل ـَ سـ
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 :٢- قول اآلخر :

َمْع لُّ إاِلَّ يِف الطَّ َما الذُّ ـِـي بِِعْلِمي َأْن َنَفْع َحْسب

ال ِفْطَطَمْع َمْذُذْلُل إِْل ِمي َأْنَنَفْع ـِـيبِِعْل َحْسب

٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

صحيح ـَة ـامِل ـَ سـ َصِحيَحة ة ـَ ـامِل ـَ سـ

 ٣- قول الراجز :

  

       

   

ْعَمُة َلْك احَلْمُد َوالنِّ

نِْعَمُة َلْك احَلْمُدَوْن

٥///٥/ ٥/٥//٥/

ُمْسَتِعُلْن ْفِعُلْن ُمْستـَ

مطوية صحيحة
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٥

بحر الرمل
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أهداف الدرس 

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن :

يبني سبب تسميته ببحر الرمل.  -  1

حيدد مكونات بحر الرمل.  -  ٢

يبني استعامالت بحر الرمل.  -  ٣

حيدد الزحاف الوارد يف بحر الرمل.  -  ٤

حيدد مكونات بحر الرمل التام.  -  ٥

حيدد صور بحر الرمل التام.  -  ٦

يميز بني القرص واحلذف.  -  ٧

حيدد مكونات بحر الرمل املجزوء.  -  ٨

حيدد صور بحر الرمل املجزوء.  -  ٩

يوضح العلل الواردة يف بحر الرمل املجزوء.  -  1٠

يبني الفرق بني استعامالت بحر الرمل تاًما وجمزوًءا.  -  11

يرتب كلامت ليكون منها بيًتا ينتمي إىل بحر الرمل.  -  1٢

يقطع أبياًتا تنتمي إىل بحر الرمل تقطيًعا عروضًيا.  -  1٣

يقبل باهتامم عىل دراسة بحر الرمل.  -  1٤
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ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخوهلا العلة بعد دخوله الزحاف

فاعال 1-احلذف، وهو :حذف 
السبب اخلفيف من 

آخر )فاِعالُتْن(

َفِعالُتْن بْن، وهو :حذف  1-اخْلَ
الثاين الساكن من 

)َفاِعالُتْن(

َفاِعالْن ٢- القرص، وهو: حذف 
ساكن السبب اخلفيف 

من آخر )فاِعالُتْن(، 
وإسكان متحركة.

َفاِعالُت ٢- اْلَكّف، وهو : حذف 
السابع الساكن من 

)َفاِعالُتْن(

فاعالتاْن ٣- التسبيغ، وهو : زيادة 
حرف ساكن عىل 

)َفاِعالُتْن(

َفِعالُت ْكل، وهو: اجتامع  ٣- الشَّ
اخلبن والكف، 

فُيحذف احلرفان 
: الثاين والسابع 

الساكنان من 
)فاِعالُتْن(
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٥- بحر الرمل

وزنه :

َمل من تفعيلة واحدة، هي )َفاِعالُتْن(، تتكرر يف البيت ست مرات، فيكون يف كل  يتكون الرَّ

شطر منه أربع تفعيالت عىل النحو اآليت)1( :

َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن  َفاِعالُتْن  َفاِعالُتْن  َفاِعالُتْن  َفاِعالُتْن 

استعامله :

ا وجمزوًءا. َمُل تامًّ يستعمل الرَّ

أواًل : الرمل التام

عروضه وضبه :

عروضه حمذوفة، وهلا ثالثة أضاب:

مقصور

 )َفاِعالْن(

حمذوف

 )َفاِعُلْن(

 صحيح

 )َفاِعالُتْن(

)1( ضابطه : َراِمٌل َقْلبِي َوَعْقيِل آِفٌل * َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعُلْن.
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للرمل التام َعُروض مذوفة، تصبح )َفاِعالُتْن( فيها )َفاِعاَل( وحتول إىل )َفاِعُلْن(، وهلا ثالثة أرضاب : 

الرضب األول :

 صحيح )َفاِعالُتْن( مثل قول الشاعر :

َكْيَف ِمْن َقْلبِي َوِمْن َطْريِف َحَذاِري ـِـي َوَقْلبِــي لِْلَهــَوى َقاَدنِــي َطْرف

ِفيَحَذاِرْي بِْيَوِمْنَطْر َكْيَفِمْنَقْل لِْلَهــَوى ـِـْيَوَقْلبِــي ف َقاَدنِــْيَطْر

٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن

صحيح َســامِلَـة َســامِلَـة مذوفة َســامِلَـة َســامِلَـة
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الرضب الّثاين : 

مذوٌف مثل العروض ومثاله قول الشاعر :

َشــاَب َرْأِســي َبْعَد َهَذا َواْشَتَهْب ـا ِجْئُتَهـــا َقاَلِت اخَلْنَساُء مَلَـّ

َوْشَتَهْب َبْعَد َهاَذا َشــاَبَرْأِســي ِجْئُتَهـــا َساُء مَلَْمــا َقاَلتِْلَخْن

٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعُلْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن

مذوف ـَة امِل ـَ سـ ة ـَ امِل ـَ سـ مذوفة َســامِلَـة ة ـَ امِل ـَ سـ
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الرضب الّثالث :

 مقصور ، تصبح )َفاِعالُتْن( فيه )َفاِعالْت( وحتول إىل )َفاِعالْن( مثل قول الشاعر :

ـا َحــرَّ الَغِليْل ـَ ِمْنِك َيْشِفي َبْرُده ـٍب ُقْبَلــٌة ـْ ـْل مِلَْحــُزْوٍن َكئِي ـَ ه

َرْلَغِليْل ـا َحــْر ـَ َبْرُده ِمْنِكَيْشِفي ُقْبَلــُتْن ـبِْن ـْ نِْنَكئِي ـْلِلَمْحــُزْو ـَ ه

٥//٥٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/

ْن َفاِعاَلْ َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن

مقصور ســاملـة ســاملــة مذوفــة ســاملـة ســاملـة
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ثانيا : الرمل املجزوء

وزنه :

َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن  َفاِعالُتْن   َفاِعالُتْن 

عروضه وضبه :

عروضه صحيحة، وهلا ثالثة أضاب:

حمذوف

 )َفاِعلْن(

ُمَسبَّغ 

)َفاِعالَتاْن(

صحيح 

)َفاِعالُتْن(
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للرمل املجزوء عروض َصِحيَحة )َفاِعالُتْن( وهلا ثالثة أرضاب :

الرضب األّول :

 صحيح مثل العروض ومثاله قول الشاعر :

َجـــرَّ َأْمــًرا َتْرَتِــيِه ــِهِ ـْ ِقي ُربَّ َأْمـــٍر َتتَّ

َتْرَتِــيِهي َجـــْرَر َأْمــَرْن ــِهي ـْ َتْتَتِقي ُرْبَبَأْمـــِرْن

٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن

صحيح ســاملــة صحيحة املـة ـَ سـ
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الرضب الّثاين :

 ُمَسبَّغ ، تصري )َفاِعالُتْن( فيه )َفاِعالَتاْن()1(، مثل قول الشاعر :

رُّ َعَلْيِه َكاَد ُيْدِميــْه)2( اَلَن َحتَّى َلْو َمَشى الــذَّ

َكاَد ُيْدِميــْه ُر َعَلْيِهي َلْو َمَشْذَذْر اَلَن َحْتَتى

٥//٥٥/٥/ ٥/٥/// ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعال َتاْن َفِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن

ُمَســبَّغ خمبونـة صحيحة َسامِلَة

)1( ألنَّ التسبيغ زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة التي آخرها سبب خفيف.
رُّ : صغار النمل. )٢( الذَّ
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الرضب الثّالث :

 مذوف )َفاِعلْن( مثل قول، الشاعر :

ــَزْن َأْوَدَع اْلَقْلـــَب ُربَّ ُهْجَراٍن َطِويٍل احْلَ

َبْلَحــَزْن َأْوَدَعْلَقْل نِْنَطِويِلْن ُرْبَبُهْجَرا

٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعُلْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن

مذوف ـامِلَـة ـَ س صحيحة امِلَـة ـَ سـ
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ًنا نوع عروضها ورضهبا،   : األبيات اآلتية من الرمل، اكتبها كتابًة عروضيًة، وِزْنا ُمبيِّ

وحال تفعيالهتا :

1-قال الشاعر :

ـــَهْر السَّ َطْعُم  َما  اْلَيْوَم  َوَســـُلْويِن  ُكـــْم     َوْيَ ــوا  ُهبُّ اُم  ــوَّ النُّ ــا  َ َأيُّ

ويّس : ْيًدا الطُّ  ٢- قال عيّل بن جبلة يمدح مُحَ

اْلَبِخيــال ــوَد  اجْلُ ــَم  َعلَّ ـى     َـّ َحت بِاأَلْمـــَواِل  ـاَد  ـَ ج

 ٣- وقال اآلخر :

َثَمــْن ــَذا  ـَ ه ِمــْن  ـاِن  ـَ ن الَعـــْي     بِِه  ْت  َقرَّ مِلَا  َما 
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 1- قول الشاعر :

ـــَهْر َوَســـُلْويِن اْلَيْوَم َما َطْعُم السَّ ُكـــْم ــوا َوْيَ اُم ُهبُّ ــوَّ ــا النُّ َ َأيُّ

ُمْسَســــَهْر َيْوَمَاَطْع َوَســـُلْونِْل ُكـــْم َوْيَ َواُمُهْبُبـو ْيُيَهــْنُنو َأ

٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥/٥/// ٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعــُلْن َفاِعــالُتْن َفِعــالُتْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن

مذوف َســامِلَــة خمبوَنة مذوفة َســامِلَـة َسامِلَــة
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 ٢- قول عيّل بن جبلة :

ــوَد اْلَبِخيــال ــَم اجْلُ َعلَّ ـى َـّ ـاَد بِاأَلْمـــَواِل َحت ـَ ج

َدْلَبِخيـال َعْلَلـــَمْلُجــو ـى ـَ ْتت َواحِلَ ـاَد بَِلْم ـَ ج

٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْنْ َفاِعالُتْن

صحيح َسامِلَــة صحيحة َسامِلَــة
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 ٣- وقول اآلخر :

ــَذا َثَمــْن ـَ ـاِن ِمــْن ه ـَ ن ْت بِِه اْلَعـــْي َما مِلَا َقرَّ

َذا َثَمــْن ا ـَ ـاِن ِمــْن ه ـَ ن َرْت ِبِْلَعـــْي َما مِلَا َقْر

٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعُلْن َفاِعالُتْن َفـاِعالُتْن اِعالُتْن ـَ ف

مذوف َسامِلَــة صحيحة َسامِلَــة
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6

بحر املتقارب
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أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يبني سبب تسميته ببحر املتقارب.  -  1

حيدد مكونات بحر املتقارب.  -  ٢

يوضح ضابط بحر املتقارب.  -  ٣

حيدد استعامالت بحر املتقارب.  -  ٤

يميز بني الزحافات والعلل الواردة ببحر املتقارب التام )القرص- احلذف - البرت - القبض(.  -  ٥

حيدد صور بحر املتقارب املجزوء.  -  ٦

يوضح باألمثلة حكم أعاريض وأرضاب بحر املتقارب.  -  ٧

يقطع أبياًتا تنتمي إىل بحر املتقارب تقطيًعا عروضًيا ويبني حكم عروض ورضب كل منها.  -  ٨

يرتب كلامت ليكون منها بيًتا ينتمي إىل بحر املتقارب.  -  ٩

يوضح مكونات تفعيلة )فعولن( والزحافات والعلل التي تلحق هبا.  -  1٠

هيتم بدراسة بحر املتقارب.  -  11
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ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخوهلاالعلةبعد دخولهالزحاف

1- القبض، وهو: حذف 
اخلامس الساكن من 

)َفُعوُلن(.

1- احلذف، وهو: َفُعوُل
حذف السبب 

اخلفيف من 
)َفُعْوُلْن(.

)َفُعو(. وهو يف عروض 
املتقارب التام علة 

جارية جمرى الزحاف 
يف عدم اللزوم.

--

٢- القرص، وهو: 
حذف ساكن 

السبب اخلفيف 
من آخر )َفُعوُلْن( 

مع إسكان 
متحركة.

)َفُعْوْل(.

--
٣- البرت، وهو: اجتامع 
احلذف والقطع يف 

)َفُعْوُلْن(.
)َفْع(، وحتول إىل )َفْل(.
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6 - بحر املتقارب

وزنه :

يتكون املتقارب من تفعيلة واحدة، هي )َفُعْوُلْن(، تتكرر يف البيت ثامين مرات، فيكون يف كل 

شطر منه أربع تفعيالت عىل هذا النحو)1(:

َفُعْوُلن َفُعْوُلْن  َفُعْوُلْن  َفُعْوُلْن  َفُعْوُلن   َفُعْوُلْن  َفُعْوُلْن  َفُعْوُلْن 

استعامله:

ا وجمزوًءا. يستعمل بحر املتقارب تامًّ

)1( ضابطه : َفقَاِربْ َووَاِصلْ َفامَِلْ ُوصُولٌ )( فَعُوْلُنْ َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلن.

1٣1



أواًل- املتقارب التام

عروضه وضبه :

له عروض صحيحة، وهلا أربعة أرضاب.

له عروض صحيحة، وهلا أربعة أضاب:

 معذوف 

)َفُعو(

 مقصور

 )َفُعوْل(

 صحيح 

)َفُعوُلْن(

 أبرت 

)َفْع(
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للمتقارب التام عروض واحدة صحيحة )َفُعْوُلْن(، وهلا أربعة أرضاب:

الرضب األّول:

 صحيح مثلها )َفُعْوُلْن(، مثل قول الشاعر:

اَرا ْمُس إالَّ َنَ َوَهْل َتْطُلُع الشَّ ا َوَزاَرْت ِجَهاَرا ْتَك ِسًّ َتَوقَّ

اَرا َنَ ُسإْلال ُلُعْشَشْم َوَهْلَتْط ِجَهاَرا َوَزاَرْت َرْن َكرِسْ َتَوْقَقْت

٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥//

َفُعْوُلن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن

صحيح ساملة ساملة ساملة صحيحة ساملة ساملة ساملة
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الرضب الّثاين:

 مقصوٌر، تصري )َفُعْوُلْن( فيه )َفُعْوْل()1(، ومثاله قول الشاعر:

َوُكلٌّ َيُزوُل َوُكلٌّ َيبِيْد ِع َماٍل ُحَطاٍم ُتَناِفُس يِف مَجْ

َيبِيْد َوُكْلُلْن َيُزوُل َوُكْلُلْن ُحَطاِمْن ِعاَملِْن ُسِفيَجْم ُتَناِف

٥٥// ٥/٥// /٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// /٥//

َفُعْوْل َفُعْوُلْن َفُعْوُل َفُعْولُْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُل

مقصور ساملة مقبوضة ساملة صحيحة ساملة ساملة مقبوضة

)1( ألنَّ القرص حذف ساكن السبب اخلفيف من آخر التفعيلة مع إسكان متحركة.
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الرضب الثالث:

 مذوفٌ، تصري )فَعُوْلُنْ( فيه )فَعُو(، وحتول إىل )َفَعْل()1(،

ومثاله قول الشاعر:

ِذْي َقْد َرَوْوا َواَة الَّ ُيَنسِّ الرُّ ْعِر ِشْعًرا َعِوْيًصا َوَأْرِوْي ِمَن الشِّ

َرَوْو َلِذْيَقْد ُرَواَتْل ُيَنْسرِسْ َعِوْيَصْنْ ِرِشْعَرْن ِمَنْشِشْع َوَأْرِوْي

٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥//

َفَعْل َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْنْ َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن

مذوف ساملة ساملة ساملة صحيحة ساملة ساملة ساملة

)1( ألنَّ احلذف إسقاط السبب اخلفيف من آخر التفعيلة.
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الرضب الرابع:

أبرت، تصري )َفُعْوُلْن( فيه )َفْع(، وحتول إىل )َفْل()1(، ومثاله 

قول الشاعر:

ْه َخَلْت ِمْن ُسَلْيَمى َوِمْن َميَّ َخِلْيَلَّ ُعوَجا َعىَل َرْسِم َداٍر

َيْه َوِمْنَمْي ُسَلْيَمى َخَلْتِمْن ِمَداِرْن َعىَل َرْس َيُعْوَجا َخِلْيَلْ

٥/ ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥//

َفْل َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن

أبرت ساملة ساملة ساملة صحيحة ساملة ساملة ساملة

)1( ألنَّ البرت اجتامع احلذف والقطع.
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ثانيا: املتقارب املجزوء

وزنه :

َفُعْوُلْن  - -َفُعْوُلْن  َفُعْوُلْن  َفُعْوُلْن     - َفُعْوُلْن   - َفُعْوُلْن 

عروضه وضبه: 

عروضه حمذوفة، وهلا ضبان:

 أبرت 
)َفْع(

 حمذوف 
)َفُعو(
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له عروض  واحدة مذوفة، تصري )َفُعْوُلْن( فيها )َفُعو(، وحتول إىل )َفَعْل(، 

وهلا رضبان:

الرضب األّول:

 مذوف مثلها، ومثاله قول الشاعر:

ُبَكاٌء َوُمْسَتْعرَبُ َوَكْم ِل َعىَل َبْلَدِت

َبُرو َوُمْسَتْع ُبَكاُءْن َدِت َعىَل َبْل َوَكْم ِل

٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥// ٥/٥// ٥/٥//

َفَعْل َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفَعْل َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن

مذوف ساملة ساملة مذوفة ساملة ساملة
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الرضب الّثاين:

 أبرت )َفْع(، وحتول إىل )َفْل(، ومثاله قول الشاعر: 

َفاَم ُيْقَض َيْأتِْيَكا ْف َواَل َتْبَتئِْس َتَعفَّ

َكا َضَيْأِتْ َفاَمُيْق َتئِْس َواَل َتْب َتَعْفَفْف

٥/ ٥/٥// ٥/٥// ٥// ٥/٥// ٥/٥//

َفْل َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفَعْل َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن

أبرت ساملة ساملة مذوفة ساملة ساملة
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ًنا نوع عروضها ورضهبا،  ا ُمَبيِّ : األبيات اآلتية من املتقارب. اكتبها كتابًة عروضيًة، وِزْنَ

وحال تفعيالهتا:

مَجِْيٍل بَِصرْبٍ  اأُلُمْوَر  َتَلقَّ   -1

ائَِباِت لِلنَّ َك  َنُعدُّ ا  َوُكنَّ  -2

َنَزْل َمِشْيٍب  َجالُل   -3

احَلرْج َوَخلِّ  َرِحْيٍب  َوَصْدٍر 

اأَلَماَنا ِمْنَك  َنْطُلُب  َنْحُن  َفَها 

َرَحْل َشَباٍب  َوُأْنُس 

-1:

َرْج َوَصْدٍر َرِحْيٍب َوَخلِّ احْلَ َتَلقَّ اأُلُمْوَر بَِصرْبٍ مَجِْيٍل

َحَرْج َوَخْلِلْل َرِحْيبِْن َوَصْدِرْن مَجِْيِلْن ْن بَِصرْبِ ُأُمْوَر َتَلْقَقْل

٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// /٥// ٥/٥//

َفَعْل َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُل َفُعْوُلْن

مذوف ساملة ساملة ساملة صحيحة ساملة مقبوضة ساملة
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-٢ 

َفَها َنْحُن َنْطُلُب ِمْنَك اأَلَماَنا ائَِباِت َك لِلنَّ ا َنُعدُّ َوُكنَّ

َأَماَنا ُبِمْنَكْل ُنَنْطُل َفَهاَنْح ئَِباِت َكِلْنَنا َنُعْدُد َوُكْنَنا

٥/٥// ٥/٥// /٥// ٥/٥// ٥/٥// ٥/٥// /٥// ٥/٥//

َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُل َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُل َفُعْوُلْن

صحيح ساملة مقبوضة ساملة صحيحة ساملة مقبوضة ساملة
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-٣ 

َوُأْنُس َشَباٍب َرَحْل ُل َمِشْيٍب َنَزْل َجاَلْ

َرَحْل َشَبابِْن َوُأْنُس َنَزْل َمِشْيبِْن ُل َجاَلْ

٥// ٥/٥// /٥// ٥// ٥/٥// /٥//

َفَعْل َفُعْوُلْن َفُعْوُل َفَعْل َفُعْوُلْن َفُعْوُل

مذوف ساملة مقبوضة مذوفة ساملة مقبوضة
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تدريبات عىل البحور السابقة

 1: ما وزن األبحر اآلتية: )الوافر-الكامل-الرجز-الرمل(؟

 ٢: َمثِّْل لكل رضب من األرضاب اآلتية ببيت من الشعر:

  الرضب املعصوب من الوافر املجزوء.

ل من الكامل املجزوء.   الرضب امْلَُرفَّ

َمل املجزوء.   الرضب امُلَسبَّغ من الرَّ

  الرضب الصحيح من اخلفيف املجزوء.

 ٣: كم رضًبا لعروض الوافر املجزوء مع التمثيل؟

 ٤: كم رضًبا لعروض الكامل التام األوىل مع التمثيل؟

 ٥: ما وزن اهلزج؟ كم عروًضا ورَضًبا له؟ َمثِّل ملا تذكر.

 ٦: كم استعاماًل لبحر الرجز مع التمثيل لكل استعامل؟

 ٧: كم رضًبا لعروض الرمل التام مع التمثيل؟
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 ٨: اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأيت بوضع عالمة )  (:

اْلَبِخيال اجُلوَد  َم  َعلَّ َحتَّى    بِاأَلْمَواِل  َجاَد   -1

 هذا البيت من:

         )       (  الرمل املجزوء صحيح العروض والرضب.   

)       (  الرمل املجزوء صحيح العروض مذوف الرضب. 

)       (  الرجز املجزوء صحيح العروض والرضب.  

اْلَغِديِر إِىَل  اْلَقَطاِة  َمْشَ  َفَتَداَفَعْت    َوَدَفْعُتَها   -2

 هذا البيت من:

)       (  الوافر املجزوء صحيح العروض والرضب.  

)       (  الوافر املجزوء صحيح العروض معصوب الرضب. 

)       (  الكامل املجزوء صحيح العروض مرفل الرضب. 
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ِمي َوَتَكرُّ َعِلْمِت َشامئِل  َوَكاَم  َنًدى    ُ عن  ُأَقصِّ َفاَم  3- وإذا َصَحْوُت 

 هذا البيت من:

)       (  الوافر مقطوف العروض والرضب.  

)       (  املتقارب التام صحيح العروض والرضب. 

)       (  الكامل التام صحيح العروض والرضب. 

ْه َميَّ َوِمْن  ُسَلْيَمى  ِمْن  َخَلْت  َداٍر    َرْسِم  َعىَل  ُعوَجا  َخِلْيَلَّ   -4

هذا البيت من:

)       (  الرمل التام مذوف العروض والرضب.  

)       (  املتقارب التام صحيح العروض أبرت الرضب. 

)       (  الرجز التام صحيح العروض والرضب.  
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ًنا َبْحَرَها، ونوع عروضها ورضهبا،   ا ُمَبيِّ  ٩: اكتب األبيات اآلتية كتابًة عروضيًة، وِزْنَ

               وحال تفعيالهتا:

امُلتََّكْل َعَلْيِه  َمْن  َيا 

َسَأْل َقْد  ُعَبْيًدا  اِْرَحْم 

ُلوُع  الضُّ ُكُه  َترْتُ َلْيَس  َوَلِكْن  ُفَؤاِدي   َشْوٍق  ِمْن  إَِلْيَك  َيِطُي 

ِسَهاُمَها  َتِطيُش  ال  املَناَيا  إِنَّ  تِي   َمنِيَّ َلَتْأتنَِيَّ  َعِلْمُت  َوَلَقْد 
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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)1(، واملنرسح)٢(، واخلفيف، واملضارع)٣(، 
واملقتضب)٤(، واملجتث)٥(، وسندرس أربعة منها دراسًة مفصلًة، وهي:

)1( وزنه: ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َمْفُعوالُت  ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َمْفُعوالُت.

)٢( وزنه: ُمْسَتْفِعُلْن َمْفُعوالُت ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن َمْفُعوالُت ُمْسَتْفِعُلْن.

)٣( وزنه: َمَفاِعْيُلْن َفاِع الُتْن  َمَفاِعْيُلْن َفاِع الُتْن.

)٤( وزنه: َمْفُعوالُت ُمْسَتْفِعُلْن  َمْفُعوالُت ُمْسَتْفِعُلْن.

)٥( وزنه: ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن  ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن.
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1

ِويل بحر الطَّ

1٤٩



أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يبني سبب تسميته ببحر الطويل.  -  1

حيدد مكونات بحر الطويل.   -  ٢

يبني استعامالت بحر الطويل.  -  ٣

يميز بني العلل والزحافات الواردة يف بحر الطويل )القبض- احلذف(.  -  ٤

يميز بني صور بحر الطويل.  -  ٥

يقطع أبياًتا تنتمي إىل بحر الطويل تقطيًعا عروضًيا مبيًنا الزحافات والعلل الواردة فيها.  -  ٦

يرتب كلامت ليكون منها بيًتا ينتمي لبحر الطويل.  -  ٧

يبني مكونات تفعيالت )فعولن مفاعيلن( والزحاف الذي يلحق التفعيلتني.  -  ٨

يستخرج األبيات التي تنتمي لبحر الطويل من أبيات تعرض عليه.  -  ٩

يستشعر أمهية دراسة بحر الطويل.  -  1٠

1٥٠



ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخوهلاالعلةبعد دخولهالزحاف

1- القبض، وهو 
حذف اخلامس 

الساكن من 
)َفُعْوُلْن(، 

و)َمَفاِعيُلْن(.

َفُعوُل، َمَفاِعُلْن. وهو 
يف العروض زحاٌف 
جاٍر جمرى العلة من 

حيث لزومه.

1-احلذف، وهو 
حذف السبب 

اخلفيف من آخر 
)َمَفاِعيُلْن( يف 

الرضب الثالث.

)َمَفاعي(، وحتول 
إىل )َفُعوُلْن(.

٢- اْلَكّف، 
وهو:حذف 

السابع الساكن من 
)َمَفاِعْيُلْن(.

--َمَفاِعْيُل.

 

1٥1



ِويل بحر الطَّ

وزنه :

يتكون الطويل من )َفُعْوُلْن(، و)َمَفاِعْيُلْن(، تتكرران مًعا أربع مرات يف البيت، فيكون يف كل 

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

َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُلْن  َمَفاِعْيُلْن  َفُعْوُلْن  َمَفاِعْيُلْن   َفُعْوُلْن  َمَفاِعْيُلْن  َفُعْوُلْن 

استعامله:

ا عىل سبيل الوجوب، وهو من أكثر البحور استعاماًل يف الشعر العريب. ِويل تامًّ يستعمل بحر الطَّ

ُدوُد ُمَواِصٌل    َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُل َمَفاِعُلْن. )1( ضابطه: َطويٌل َغَراِمي َوالصُّ

1٥٢



عروضه وضبه: 

عروضه مقبوضة، وهلا ثالثة أضاب:

حمذوف

 )َمَفاِعْي(

مقبوض 

)َمَفاِعُلْن(
صحيح

 )َمَفاِعيُلْن(

القبض: وهو حذف اخلامس الساكن من )مفاعيلن  مفاعلن(

احلذف: وهو حذف السبب اخلفيف )مفاعيلن  مفاعي(

1٥٣



ِوْيل)1( َعُروض واحدة َمْقُبوَضة )َمَفاِعُلْن(، وهلا ثالثة أرضاب: لبحر الطَّ

الرضب األّول:

 صحيح )َمَفاِعْيُلْن(، مثل قول الشاعر:

َوَيْبَقـى ِمَن املَــاِل األَحاِدْيُث َوالّذْكُر أَمَـاوِي إِنَّ املَــاَل َغــاٍد َوَرائِـٌح

ُثَوْذِذْكُرْو َأَحاِدْي ِمَنْلـاَملِْل َوَيْبَقـى َوَرائُِحْن َلَغاِدْن ْنَنْلَمـا َيـــإِ َأَمــاِوْي

٥/٥/٥// ٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥// ٥//٥// ٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥//

َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعوُلْن َمَفاِعُلْن َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعوُلْن

َصحيح َسامِلَة َسامِلَة َسامِلَة َمْقُبوَضة َسامِلَة َسامِلَة َسامِلَة

ُدوُد ُمَواِصٌل  َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُل َمَفاِعُلْن. )1( ضابطه: َطويٌل َغَراِمي َوالصُّ

1٥٤



الرضب الّثاين:

مقبوض ِمْثل العروض، كقول َطَرَفة:

ِد َوَيْأتِيَك باأَلْخَباِر َمْن مَلْ ُتَزوِّ اُم َما ُكْنَت َجاِهاًل َسُتْبِدي َلَك اأَليَّ

ُتَزْوِوِدْي ِرَمْنَلْم ْخَبا َكبِْلَ َوَيْأِتْ اِهَلْن َتَ ُمَاُكْن ْيَيا َلَكْلَ َسُتْبِدي

//ه//ه //ه/ه //ه/ه/ه //ه/ه //ه//ه //ه/ه //ه/ه/ه //ه/ه

َمَفاِعُلْن َفُعوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفاِعُلْن َفُعوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُلْن

مقبوض َسامِلَة َسامِلَة َسامِلَة َمْقُبوَضة َسامِلَة َسامِلَة َسامِلَة

1٥٥



الرضب الثالث:

مذوف )َمَفاِعي(، وحتول إىل )َفُعْوُلْن(، مثل قول العباس بن األحنف:

َلَعلِّ إىِل َمْن َقْد َهِوْيُت َأِطْيُ َب الَقَطاَهْل َمْن ُيِعْيُ َجَناَحُه َأِسْ

ْو َأِطْيُ َهِوْيُت إىَِل َمْنَقْد َلَعْلِلْ َجَناَحُهو ُيِعْي َقَطاَهْلَمْن َبْل أِسْ

//ه/ه //ه/ //ه/ه/ه //ه/ه //ه//ه //ه/ //ه/ه/ه //ه/ه

َمَفاِعْي َفُعوُل َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفاِعُلْن َفُعوُل َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُلْن

مذوف َمْقُبوَضة َسامِلَة َسامِلَة َمْقُبوَضة َسامِلَة َسامِلَة َسامِلَة

1٥٦



ًنا نوع عروضها ورضهبا،  ا ُمَبيِّ : األبيات اآلتية من الطويل، اْكُتْبها كتابًة عروضيًة، وِزْنَ

وحال تفعيالهتا: 

َمْوَأل: قال السَّ

مَجْيُل َيْرَتِدْيِه  ِرَداٍء  َفُكلُّ  ِعْرُضُه   ْؤِم  اللُّ ِمَن  َيْدَنْس  مَلْ  امْلَْرُء  إَِذا 

قال الشاعر:

ْجِل  الرِّ َعْثَرِة  ِمْن  امْلَْرُء  َيُمْوُت  َوَلْيَس  بِِلَسانِِه     َعْثَرٍة  ِمْن  اْلَفَتى  َيُمْوُت 

قال اْلُكَمْيت:

َسُب َوَتْ َعَلَّ  َعاًرا  ُهْم  ُحبَّ َتَرى  ٍة     ُسنَّ ِة  بَِأيَّ َأْم  ِكَتاٍب  بَِأيِّ 

1٥٧



:1-قول السموأل:  

َفُكلُّ ِرَداٍء َيْرَتِدْيِه مَجْيُل ْؤِم ِعْرُضُه إَِذا امْلَْرُء مَلْ َيْدَنْس ِمَن اللُّ

ْيُلْو مَجِ َتِدْيِْي ِرَداِءْن َيْر َفُكْلُل ِمِعْرُضُهْو ِمَنْلُلْؤ ُءمَلَْيْدَنْس إَِذ مْلَْر

٥/٥// ٥/٥// ٥/٥/٥// /٥// ٥//٥// ٥/٥// ٥/٥/٥// ٥/٥//

َمَفاِعْي َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُل َمَفاِعُلْن َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعوُلْن

مذوف َسامِلَة َسامِلَة مقبوضة َمْقُبوَضة َسامِلَة َسامِلَة َسامِلَة

1٥٨



  ٢- قول الشاعر:

ْجِل َوَلْيَس َيُمْوُت املَْرُء ِمْن َعْثَرِة الرِّ َيُمْوُت الَفَتى ِمْن َعْثَرٍة بِِلَسانِِه

َرِةْرِرْجِلْ ُءِمْنَعْث َيُمْوُتْلَمْر َوَلْيَس لَِساِنِْي َرتِْنِب َفَتى ِمْنَعْث َيُمْوُتْل

٥/٥/٥// ٥/٥// ٥/٥/٥// /٥// ٥//٥// /٥// ٥/٥/٥// ٥/٥//

َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُل َمَفاِعُلْن َفُعْوُل َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُلْن

صحيح َسامِلَة َسامِلَة مقبوضة َمْقُبوَضة مقبوضة َسامِلَة َسامِلَة

1٥٩



  ٣-قول اْلُكَمْيت:

َسُب ُهْم َعاًرا َعَلَّ َوَتْ َتَرى ُحبَّ ٍة ِة ُسنَّ بَِأيِّ ِكَتاٍب َأْم بَِأيَّ

َسُبْو َوَتْ َعَلْيَي ْمَعارْن َبُ َتَرى ُحْب ِةُسْنَنتِْن بَِأْيَي ِكَتْابِْن َأْم بَِأْيِي

٥//٥// /٥// ٥/٥/٥// ٥/٥// ٥//٥// /٥// ٥/٥/٥// /٥//

َمَفاِعُلْن َفُعْوُل َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفاِعُلْن َفُعْوُل َمَفاِعْيُلْن َفُعْوُل

مقبوض مقبوضة َسامِلَة َسامِلَة َمْقُبوَضة مقبوضة َسامِلَة َمْقُبوَضة
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2

 بحر املديد
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أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يبني سبب تسميته ببحر املديد.  -  1

حيدد مكونات بحر املديد.  -  ٢

يوضح ضابط بحر املديد.  -  ٣

يبني استعام الت بحر املديد.  -  ٤

حيدد صور بحر املديد.  -  ٥

يميز بني )احلذف-القرص- البرت-اخلبن(.  -  ٦

يوضح حكم أعاريض وأرضاب بحر املديد باألمثلة.  -  ٧

يقطع أبياًتا تنتمي إىل بحر املديد تقطيًعا عروضًيا مبيًنا نوع عروضها ورضهبا وما طرأ   -  ٨

عىل حشوها من تغيري مع تسميته.

يوضح املكونات الصوتية للتفعيلتني )فاعالتن فاعلن(.  -  ٩

يوضح الزحاف املشرتك بني التفعيلتني )فاعالتن فاعلن(.  -  1٠

يرتب كلامت ليكون منها بيًتا ينتمي إىل بحر املديد.  -  11

هيتم بدراسة بحر املديد.  -  1٢

1٦٢



ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخوهلاالعلةبعد دخولهالزحاف

ْبن،  1-اخْلَ
وهو:حذف 

الثاين الساكن من 
)َفاِعالُتْن( أو 

)َفاِعُلْن(.

َفِعالُتْن،  
َفِعُلْن

1-احلذف،وهو:حذف السبب 
اخلفيف من آخر )َفاِعالُتْن(.

َفاعال، وحتول إىل 
َفاِعُلْن.

٢-اْلَكّف، وهو: 
حذف السابع 

الساكن من 
)َفاِعالُتْن(.

َفاِعالُت
٢-القرص، وهو:حذف ساكن 

السبب اخلفيف من آخر 
)َفاِعالُتْن(، وإسكان متحركة.

َفاِعالْت، وحتول 
إىل َفاِعالْن

٣-الشكل، وهو: 
اجتامع اخلبن 

والكف يف 
)َفاِعالُتْن(، 

فُيحذف احلرفان: 
الثاين والسابع 
الساكنان منها.

َفِعالُت

٣-البرت، وهو: اجتامع احلذف 
والقطع يف )َفاِعالُتْن(، 

فُيحذف السبب اخلفيف من 
آخرها، وحُيذف ساكن الوتد 

املجموع، وُيسكن ما قبله.

َفاِعْل، وحتول إىل 
َفْعُلْن

1٦٣



2- بحر املديد

وزنه :

يتكون املديد )َفاِعالُتْن(، و)َفاِعُلْن(، تتكرران مًعا ثالث مرات يف البيت، فيكون يف   

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

َفاِعالُتْن   َفاِعُلْن  َفاِعالُتْن  َفاِعالُتْن     َفاِعُلْن  َفاِعالُتْن 

استعامله:

جاء املديد مكوًنا من ست تفعيالت فقط، وهو نادر يف االستعامل العريب.   

)1( ضابطه: َيا َمِديًدا َأْعُينِي َشاِخَصاٌت  َفاِعاَلُتْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن.

1٦٤



عروضه وضبه: 

له ثالث أعاريض، وستة أضاب:

مـحذوفة خمبونةمـحذوفة صحيحة

مـحذوف خمبونمـحذوفصحيح

أبرتمقصور

أبرت

أضاب أضاب أضاب

أعاريض

للمديد ثالث أعاريض، وستة أرضاب.

1٦٥



الَعُروض األوىل:

َصِحيَحة )َفاِعالُتْن(، وهلا رضب مماثٌل هلا، مثل قول الشاعر:

رَّ َغاَصا َوَكَذا َمْن َطَلَب الدُّ َمْن ُيِبَّ اْلِعزَّ َيْدَأْب إَِلْيِه

ُدْرَرَغاَصا َطَلَبْد َوَكَذاَمْن َأْبـــإَِلْيِهْي ِعْزَزَيْد َمْنُيِحْبَبل

٥//٥/٥/ ٥/// ٥/٥/// ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعالُتْن َفِعُلْن َفِعالُتْن َفاِعالُتْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن

صحيح خمبونة خمبونة َصِحيَحة َسامِلَة َسامِلَة

1٦٦



الَعُروض الثانية:

مذوفة، تصبح )َفاِعالُتْن( فيها )َفاِعال(، وحتول إىل )َفاِعُلْن(، وهلا ثالثة أرضاب:

الرضب األّول:

 مذوٌف ِمْثُلَها )َفاِعُلْن(، مثل قول الشاعر:

َشاِهًدا َما ِعْشُت َأْو َغائَِبا ْ َلُكْم َحاِفٌظ اِْعَلُمْوا َأينِّ

َغائَِبا ِعْشُتَأْو َشاِهَدْناَم َحاِفُظْن نِْيَلُكْم اِْعَلُمو َأْن 

٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعاَلُتْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن

مذوف َسامِلَة َسامِلَة مذوفة َسامِلَة َسامِلَة

1٦٧



الرضب الّثاين:

مقصور، تصبح )َفاِعالُتْن( فيه )َفاِعالْت(، وحتول إىل )َفاِعالْن()1(، مثل قول الشاعر:

َواْل ُكلُّ َعْيٍش َصائٌِر لِلزَّ نَّ اْمَرًأ َعْيُشُه ال َيُغرَّ

لِْزَزَواْل َصائُِرْن ُكْلُلَعْيِشْن َعْيُشُهو َنْمَرَأْن ال َيُغْرَرْن

٥//٥٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعالْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن

مقصور َسامِلَة َسامِلَة مذوفة َسامِلَة َسامِلَة

)1( ألنَّ القرص حْذُف ساكن السبب اخلفيف من آخر التفعيلة، وإسكان متحركة. 
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الرضب الّثالث:

أبرت، تصري )َفاِعالُتْن( فيه )َفاِعْل(، وحتول إىل )َفْعُلْن()1(، مثل قول الشاعر:

اَم َيْأتِيَك بِاهْلَوِل ُربَّ ْهِر ُذو ِريَبٍة َف الدَّ إِنَّ َصْ

َهْوِل تِيَكبِْل ُرْبَباَمَيْأ ِرْيَبتِْن َدْهِرُذْو َفْد إِْنَنَصْ

٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥//٥/ ٥//٥/٥/

َفْعُلْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن َفاِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن

أبرت َسامِلَة َسامِلَة مذوفة َسامِلَة َسامِلَة

)1( ألنَّ البرَت اجتامُع احلذف والقطع؛ فُيحذف السبب اخلفيف من َاخر التفعيلة، وحُيذف ساكن الوتد املجموع، وُيسكن ما 
قبله. 
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العروض الّثالثة:

مذوفة خمبونة، تصري )َفاِعالُتْن( فيها )َفِعال(، وحتول إىل )َفِعُلْن(، وهلا رضبان:

الرضب األّول: مذوٌف خمبوٌن ِمْثُلَها )َفِعُلْن(، مثل قول الشاعر:

َحْيُث َتِْدي َساَقُه َقَدُمْه لِْلَفَتى َعْقٌل َيِعيُش بِِه

َقَدُمْه َساَقُهو َحْيُثَتْهِدي ُشبِِهْي ُلْنَيِعي لِْلَفَتى َعْق

///ه /ه//ه /ه//ه/ه ///ه /ه//ه /ه//ه/ه

َفِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن َفِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن

مذوف َسامِلَة َسامِلَة مذوفة َسامِلَة َسامِلَة
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الرضب الّثاين:

أبرت، تصري )َفاِعالُتْن( فيه )َفاِعْل(، وحتول إىل )َفْعُلْن(، مثل قول الشاعر:

َكِكَتاٍب َلْسَت َقاِريِه لُّ َشْخٍص َلْسَت َتْعِرُفُه كُّ

ِريِي َلْسَتَقا َكِكَتابِْن ِرُفُهو َلْسَتَتْع ُكْلُلَشْخِصْن

/ه/ه /ه//ه ///ه/ه ///ه /ه//ه /ه//ه/ه

َفْعُلْن َفاِعُلْن َفِعالُتْن َفِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن

أبرت َسامِلَة خمبونة مذوفة َسامِلَة َسامِلَة
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ًنا نوع عروضهام ورضهبام،  ام ُمَبيِّ  : البيتان اآلتيان من املديد. اكتبهام كتابًة عروضيًة، وِزْنَ

وحال تفعيالهتام:

1- قال عيّل بن َجَبَلة:

َوَعِرْه)1( يِف  اْلِعْيُس  َسَتُكوُس  َجَباًل     اْلِغَنى  ُدوِن  ِمْن  إِنَّ 

٢- قال الشاعر:  )1(

 

َطَرَبا إَِذْا َحِزُنوا   َوَجُدوا يِف ُحْزِنِْم  َقْوٍم  ِمْن  َأَنا 

 
)1( الِعيُس: جع َعْيَساء، وهي اإلبل التي صار لونا أبيَض ُتالطه ُشْقرٌة.

    وستكوس الِعيُس: ستميش عىل ثالث قوائم ألنَّ إحدى قوائمها سُتَعْرقُب. وَوَعره: ُصْلبه. 
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 :1-قول عيّل بن جبلة:

َسَتُكوُس اْلِعيُس يِف َوَعِرْه إِنَّ ِمْن ُدوِن اْلِغَنى َجَباًل

َوَعِرْه ِعيُسِفي َسَتُكوُسْل َجَبَلْن نِْلِغَنى إِْنَنِمْنُدْو

٥/// ٥//٥/ ٥/٥/// ٥/// ٥//٥/ ٥//٥/٥/

َفِعُلْن َفاِعُلْن َفِعالُتْن َفِعُلْن َفاِعُلْن َفاِعالُتْن

مذوف َسامِلَة خمبونة مذوفة َسامِلَة َسامِلَة
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 ٢- قول الشاعر:

َوَجُدوا يِف ُحْزِنِْم َطَرَبا َأَنا ِمْن َقْوٍم إَِذا َحِزُنوا

َطَرَبا ُحْزِنِم َوَجُدويِف َحِزُنو ِمْنإَِذا َأَنِمْنَقْو

٥/// ٥//٥/ ٥/٥/// ٥/// ٥//٥/ ٥/٥///

َفِعُلْن َفاِعُلْن َفِعالُتْن َفِعُلْن َفاِعُلْن َفِعالُتْن

خمبون َسامِلَة خمبونة خمبونة َسامِلَة خمبونة
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3

 بحر البسيط
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أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يبني سبب تسميته ببحر البسيط.  -  1

حيدد تفعيالت بحر البسيط.  -  ٢

يوضح استعامالت بحر البسيط.  -  ٣

حيدد صورة بحر البسيط التام.  -  ٤

يميز بني أرضاب بحر البسيط التام )اخلبن-القطع(.  -  ٥

حيدد مكونات بحر البسيط املجزوء.  -  ٦

حيدد صور بحر البسيط املجزوء.  -  ٧

حيدد املقصود بمخلع البسيط.  -  ٨

يقطع أبياًتا تقطيًعا عروضًيا ويبني الزحافات والعلل الواردة بكل منها.  -  ٩

يكتب أبياًتا لصورتني خمتلفتني من استعامالت بحر البسيط.  -  1٠

يرتب كلامت ليكون منها بيًتا ينتمي لبحر البسيط التام.  -  11

هيتم بدراسة بحر البسيط.   -  1٢
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ما يدخله من زحاف أو علة

بعد دخوهلاالعلةبعد دخولهالزحاف

1-اخلبن، وهو: 
حذف الّثاين 
الساكن من 

)ُمْسَتْفِعُلْن( 

و)َفاِعُلْن(.

)ُمَتْفِعُلْن(، )َفِعُلْن(. 
وهو يف عروض البسيط 
التام زحاٌف جاٍر جمرى 

العلة.

1-التذييل، وهو: 
زيادة حرف ساكن 

عىل )ُمْسَتْفِعُلْن(.

ُمْسَتْفِعالْن

٢-الطي، وهو: 
حذف الرابع 

الساكن من 
)ُمْسَتْفِعُلْن(.

٢-القطع، وهو: )ُمْسَتِعُلْن(.
حذف ساكن 

الوتد املجموع من 
آخر)ُمْسَتْفِعُلْن( 

مع تسكني ما قبله.

)ُمْسَتْفِعْل(، 
وحتول إىل 
)َمْفُعوُلْن(.

بل، وهو:  ٣-اخْلَ
اجتامع اخلبن 

والطي يف 

)ُمْسَتْفِعُلْن(.

ُمَتِعُلْن.

--
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 3-بحر البسيط

وزنه :

يتكون البسيط من )ُمْسَتْفِعُلْن(، و)َفاِعُلْن(، تتكرران مًعا أربع مرات يف البيت،   

فيكون يف كل شطر منه أربع تفعيالٍت مرتبًة عىل هذا النحو)1(:

  
 

َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن  َفاِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن  َفاِعُلْن   ُمْسَتْفِعُلْن  َفاِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن 

استعامله:

ا وجمزوًءا، وهو من أكثر البحور استعاماًل يف الشعر العريب.  يستعمل تامًّ

أواًل: البسيط التام

وزنه :

 
َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن  َفاِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن  مُسْتَفْعِلُنْ َفاِعُلْن   فَاعِلُنْ  مُْستَفْعِلُنْ 

)1( ضابطه: يَا بَاسِطِيْ إِنَّ وَجْدِيْ فِيْكَ مُشْتَعِلٌ )( مُسْتَفْعِلُنْ َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن.
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عروضه وضبه :

للبسيط التام عروض واحدة خمبونة )َفِعُلْن(، وهلا رضبان:

عروضه خمبونة: وهلا ضبان:

مقطوع )َفاِعُلْن(خمبون )َفِعُلْن(

الرضب األّول:

 خمبون مثلها، ومثاله قول الشاعر:

إِنَّ اْلَبُعوَضَة ُتْدِمي ُمْقَلَة اأَلَسِد اَصَمٍةِ ِقَرنَّ َصِغًيا يِف خُمَ اَل َتْ

َأَسِدْي ِمْيُمْقَلَتْل َضَتُتْد إِْنَنْلَبُعْو َصَمتِْن َرْنِفْيُمَخا َنَصِغْي ِقَرْن اَلَتْ

٥/// ٥/٥//٥/ ٥/// ٥/٥//٥/ ٥/// ٥/٥//٥/ ٥/// ٥/٥//٥/

َفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

خمبون ساملة خمبونة ساملة خمبونة ساملة خمبونة ساملة
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الرضب الّثاين:

 مقطوٌع، تصري )َفاِعُلْن( فيه )َفاِعْل(، وحتول إىل )َفْعُلْن()1(، مثاله قول الشاعر:

)1( ألنَّ القطَع حذُف ساكن الوتد املجموع من آخر التفعيلة مع تسكني ما قبله. 

ُ َأْخَبُث َما َأوَعْيَت ِمْن َزاِد َوالشَّ َماُن بِِهِ ْيُ َأْبَقى َوإِْن َطاَل الزَّ َاخْلَ

َزاِدي َأْوَعْيَتِمْن َبُثاَم ُرَأْخ َوْشَشْ ُنبِِهي َطاَلْزَزَما َقى َوإِْن َأْب ْيُ َاخْلَ

٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥/// ٥/٥//٥/ ٥/// ٥/٥//٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/

َفْعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

مقطوع ساملة خمبونة ساملة خمبونة ساملة ساملة ساملة
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ثانيا: البسيط املجزوء

وزنه :

 

ُمْسَتْفِعُلْن  َفاِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن     َفاِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن 

عروضه وضبه :

مقطوعة، وهلا ضٌبصحيحة، وهلا ثالثة أضاب

مقطوع

 )ُمْسَتْفِعْل(

مقطوع مثلها

 )ُمْسَتْفِعْل(

ُمَذيَّل 

) )ُمْسَتْفِعالْنْ

صحيح

 )ُمْسَتْفِعُلْن(

له عروضان، وأربعة أضاب:
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للبسيط املجزوء عروضان، وأربعة أرضاب:

الَعُروض األوىل:

العروض األوىل: صحيحة )ُمْسَتْفِعُلْن(، وهلا ثالثة أرضاب:

الرضب األّول:

 ُمَذيَّل، تصري )ُمْسَتْفِعُلْن( فيه )ُمْسَتْفِعالْن()1(، ومثاله قول الشاعر:

ْيَك ِمْن ُحْسِن اْلِوَصاْل َكاَنْت ُتَنِّ َيا َصاِح َقْد َأْخَلَفْت َأْساَمُءَما

ُحْسنِْلِوَصاْل نِيَكِمْن َكاَنْتُتَمْن َأْساَمُءَما َأْخَلَفْت َيا َصا ِحَقْد

٥/٥//٥٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/

ُمْسَتْفِعالْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

ُمَذيَّل ساملة ساملة صحيحة ساملة ساملة

)1( ألنَّ التذييل زيادة حرف ساكن عىل التفعيلة التي آخرها وتد جمموع.  
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الرضب الّثاين:

 صحيح )ُمْسَتْفِعُلْن(، ومثاله قول الشاعر:

َلْوَلٍق َداِرٍس ُمْسَتْعِجِم)1( خُمْ َماَذا ُوُقويِفْ َعىَل َرْبٍع َعَفا

ُمْسَتْعِجِمي َداِرِسْن َلْوَلِقْن خُمْ َرْبِعْنَعَفا ِفْيَعىَل َماَذا ُوُقو

٥/٥//٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/

ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

صحيح ساملة ساملة صحيحة ساملة ساملة

َلْوَلق: ُمْسَتٍو باألرِض. ْبُع: املَْنِزل. وَعَفا: َدَرَس. وخُمْ )1(  الرَّ
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الرضب الّثالث:

مقطوع، تصري )مُسْتَفْعِلُنْ( فيه )مُسْتَفْعِلْ(، وحتول إىل )َمْفُعوُلْن()1(، ومثاله قول الشاعر:

اَلَثاِء َبْطَن اْلَواِدي َيْوَم الثُّ وا َمًعا إِنَّام ِمْيَعاُدُكْم ِسْيُ

َنْلَواِدي َثاِءَبْط َيْوَمْثُثال ِمْيَعاُدُكْم إِْنَناَم ْو َمَعْن ِسْيُ

٥/٥/٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/

َمْفُعوُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

مقطوع ساملة ساملة صحيحة ساملة ساملة

)1( ألنَّ القطع- كام عرفت- حذف ساكن الوتد املجموع مع تسكني ما قبله.
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الَعُروض الثانية:

مقطوعة )ُمْسَتْفِعْل(، وحتول إىل )َمْفُعوُلْن(، وهلا رَضٌب واحد مقطوع مثلها، مثل قول الشاعر:

َأْضَحْت ِقَفاًرا َكَوْحِي اْلَواِحي ْوَق ِمْن َأْطالٍل َما َهيََّج الشَّ

يِْلَواِحي َرْنَكَوْح َأْضَحْتِقَفا َأْطاللِْن َشْوَقِمْن َما َهْيَيَجْش

٥/٥/٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥/٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/

َمْفُعوُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َمْفُعوُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

مقطوع ساملة ساملة مقطوعة ساملة ساملة

1٨٥



ع البسيط لَّ خُمَ

هو نوٌع من البسيط املجزوء، يدخل اخلبُن والقطُع عروضه ورضبه، فتصبح )ُمْسَتْفِعُلْن( فيه 

)ُمَتْفِعْل(، وحتول إىل )َفُعوُلْن(، فيكون وزنه:

َفُعوُلْن   - َفاِعُلْن   - ُمْسَتْفِعُلْن  َفُعوُلْن    - َفاِعُلْن   - ُمْسَتْفِعُلْن 

ومثاله قول الشاعر: 

رُّ ُتِرُّ َدْهِري َواَل َتُ َأْشُكو إىَِل اهلّلِ ِمْن ُأُموٍر

ْرُرو َتُ ِرْيَواَل ُتِْر ُرَدْه  ُأُموِرْن المِهِْن َأْشُكْو إَِلْل

٥/٥// ٥//٥/ ٥//٥// ٥/٥// ٥//٥/ ٥/٥//٥/

َفُعوُلْن َفاِعُلْن ُمَتْفِعُلْن َفُعوُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

مقطوع خمبونة ساملة خمبونة مقطوعة خمبونة ساملة ساملة

1٨٦



وقول اآلخر:

ِحْف)1( َيُؤمُّ بِالنَّاِس ُثمَّ جُيْ ُربَّ إَِماٍم َعِديِم َذْوٍق

َمُيْجِحْف َناِسُثْم بِْن َيُؤْمُ ِمَذْوِقْن ِمْنَعِدي ُرْبَبإَِما

٥/٥// ٥//٥/ ٥//٥// ٥/٥// ٥//٥/ ٥///٥/

َفُعوُلْن َفاِعُلْن ُمَتْفِعُلْن َفُعوُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتِعُلْن

مقطوع خمبونة ساملة خمبونة مقطوعة خمبونة ساملة مطوية

)1( جُيِْحف: يكلف الناس ما ال يطيقون.

1٨٧



ْف َمْن َأمَّ بِالنَّاِس َفْلُيَخفِّ َخاَلَف يِف َذاَك َقْوَل َطَه

ْفِفْف ُيَ َناِسَفْل َمْنَأْمَبِْن َلَطاَها َذاَك َقْو َخاَلَف يِف

٥/٥// ٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥// ٥//٥/ ٥///٥/

َفُعوُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفُعوُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتِعُلْن

خمبون ساملة ساملة خمبونة ساملة مطوية

1٨٨



ًنا نوع عروضهام ورضهبام،  : البيتان اآلتيان من البسيط. اكتبهام كتابًة عروضيًة، وزْنام ُمَبيِّ

وحال تفعيالهتام:
1-قال الشاعر:

اْلَكَفِن )1()( )1(. َجْوَدُة  َدِفيًنا  َيُروُق  َوَهْل  تِه     بِزَّ ُحْسُن  ُمِضياًم  ُيْعِجَبنَّ  ال 

1-قول الشاعر:

َوَهْل َيُروُق َدِفيًنا َجْوَدُة اْلَكَفِن تِه ال ُيْعِجَبنَّ ُمِضياًم ُحْسُن بِزَّ

َكَفنِْي َنْنَجْوَدُةْل ُقَديِفْ و َوَهْلَيُ َزِتِْي َمْنُحْسُنبِْز َنُمِض ال ُيْعِجَبْن

٥/// ٥/٥//٥/ ٥/// ٥//٥// ٥/// ٥/٥//٥/ ٥/// ٥/٥//٥/

َفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن ُمَتْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

خمبون ساملة خمبونة خمبونة خمبونة ساملة خمبونة ساملة

ُة: اهليئة. )1( امُلضيم: امُلْنتِقُص الظال، والِبزَّ

1٨٩



٢-قال عيّل بن َجَبَلة:

بِاْلَعَطاِء النَّاُس  َبِخَل  َما  َراَحَتْيِه   النَّاُس  مَلَس  َلْو 

 ٢- قول عيّل بن جبلة:

َما َبِخَل النَّاُس بِاْلَعَطاِء َلْو مَلََس النَّاُس َراَحَتيِه

َعَطاِءي َنا ُسبِْل َحَتْيِهي َما َبِخَلْن ا َناُسَ َلْو مَلََسْن

٥/٥// ٥//٥/ ٥///٥/ ٥/٥// ٥//٥/ ٥///٥/

َفُعْوُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتِعُلْن َفُعْوُلْن َفاِعُلْن ُمْسَتِعُلْن

خمبون ساملة مطوية خمبونة ساملة مطوية

ما يدخله من زحاف أو علة

1٩٠



4

بحر اخلفيف

1٩1



      
أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يبني سبب تسميته ببحر اخلفيف.  -  1

حيدد مكونات بحر اخلفيف.  -  ٢

يوضح استعامالت بحر اخلفيف.  -  ٣

يبني صور بحر اخلفيف التام.  -  ٤

يميز بني احلذف واخلبن مع التمثيل.  -  ٥

يبني مكونات بحر اخلفيف املجزوء.  -  ٦

يوضح صور بحر اخلفيف املجزوء.  -  ٧

يقطع أبياًتا تقطيًعا عروضًيا مبيًنا الزحافات والعلل الواردة يف كل منها.  -  ٨

حيدد املكونات الصوتية ل )فاعالتن-مستفع لن(.  -  ٩

يميز بني فاعالتن وفاع التن، مستفعلن ومستفع لن من حيث مكونات كل منهام.  -  1٠

يرتب كلامت ليكون منها بيًتا ينتمي إىل بحر اخلفيف.  -  11

هيتم بدراسة بحر اخلفيف.  -  1٢

1٩٢



بعد دخوهلاالعلةبعد دخولهالزحاف

1-اخَلْبن، وهو: حذف 
الثاين الساكن من 

)َفاِعالُتْن(.

1-احلذف، وهو: حذف َفِعالُتن
السبب اخلفيف من آخر 

)َفاِعالُتْن(.

َفاِعال، وحتول 
إىل َفاِعُلْن.

٢-اْلَكّف، وهو: حذف 
السابع الساكن من 

)َفاِعالُتْن(.

٢-القرص، وهو: حذف َفاِعالُت
ساكن السبب اخلفيف 
من آخر)ُمْسَتْفِع ُلْن(، 

وإسكان متحركة.

ُمْسَتْفِع ْل

ْكل، وهو: اجتامع  ٣-الشَّ
اخلبن والكف، فُيحذف 
احلرفان: الثاين والسابع 

الساكنان من )َفاِعالُتْن( 
أو )ُمْسَتْفِع ُلْن(.

َفِعالُت، 
ُمَتْفِع ُل.

٣-التشعيث، وهو: حذف 
أول الوتد املجموع من 

)َفاِعالُتْن(.

)َفاالُتْن(، وهو 
علة جارية جمرى 
الزحاف يف عدم 

اللزوم.

1٩٣



4-بحر اخلفيف

وزنه :

يتكون اخلفيف من )َفاِعالُتْن، وُمْسَتْفِع ُلْن(، تتكرر )َفاِعالُتْن( يف البيت أربع مرات،   

وتتكرر )ُمْسَتْفِع ُلْن( مرتني،  فيكون يف كل شطر منه ثالث تفعيالت عىل النحو اآليت)1(:

َفاِعالُتْن  ُلْن  ُمْسَتْفِع  َفاِعالُتْن  َفاِعالُتْن    ُلْن  فَاعِالتُنْ ُمْسَتْفِع 

 

استعامله:

ا وجمزوًءا. يستعمل اخلفيف تامًّ

اُظُكْم َفاتَِكاٌت  َفاِعالُتْن ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن )1( ضابطه: َيا َخِفيًفا َأحْلَ

1٩٤



أواًل: اخلفيف التام

عروضه وضبه :

له عروضان، وثالثة أض1ب:

حمذوفة )فاعلن(صحيحة )فاعالتن(

حمذوفصحيح حمذوف

1٩٥



للخفيف التام عروضان، وثالثة أرضاٍب:

العروض األوىل:

صحيحة )َفاِعالُتْن(، وهلا رضبان:

الرضب األّول:

 صحيح مثل العروض، مثل قول الشاعر:

َوَلئِيٍم تْسَعى إَِلْيِه اْلُوُفوُد ْهُر َيْوًما َكْم َكِريٍم َأْزَرى بِِه الدَّ

ِهْلُوُفوُدو َتْسَعى إَِلْ َوَلئِيِمْن َدْهُر َيْوَمْن َاْزَرى ِبِْد َكْمَكِريِمْن

٥//٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥/٥/// ٥//٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعالُتْن ُمْسَتْفِع ُلْن َفِعالُتْن َفاِعالُتْن ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن

صحيح َسامِلَة خمبونة صحيحة َسامِلَة َسامِلَة

1٩٦



ْشِعْيُث، وهو: حذف أول الوتد املجموع من )َفاِعالُتْن(، فتصري   وهذا الرضب قد يدخله التَّ

به )َفاالُتْن(، وهو علة جارية جمرى الزحاف يف عدم اللزوم، كقول الشاعر:

إِنَّام امْلَْيُت َميُِّت اأَلْحَياِء اَح بَِمْيٍت َلْيَس َمْن ماَت َفاْسرَتَ

َأْحَياِءي ُتَْييُِتْل إِْنَنَمْلَمْي َحبَِمْيتِْن ا َتَفْسرَتَ َلْيَسَمْنام

٥/٥/٥/ ٥//٥// ٥//٥/٥/ ٥/٥/// ٥//٥// ٥//٥/٥/

َفاالُتْن ُمَتْفِع ُلْن فاعالتن فعالتن ُمَتْفِع ُلْن فاعالتن

ث ُمَشعَّ خمبونة َسامِلَة صحيحة خمبونة َسامِلَة

1٩٧



َجاِء كاِسًفا باُلُه َقِلْيَل الرَّ إِنَّام امْلَْيُت َمْن َيِعْيُش َكئِْيًبا

َلْرَرجاِءي هُلُوَقِلْ َكاِسَفْنَبا ُشَكئِْيَبْن ُتَْنَيِعْي إِْنَنَمْلَمْي

٥//٥/٥/ ٥//٥// ٥//٥/٥/ ٥/٥/// ٥//٥// ٥//٥/٥/

فاعالتن ُمَتْفِع ُلْن فاعالتن فعالتن)1( ُمَتْفِع ُلْن فاعالتن

صحيح خمبونة َسامِلَة صحيحة خمبونة َسامِلَة

)1(  دخل اخلبن عروض البيتني السابقني وهو غري الزم، وهلذا ل يعتد به. وقيل: العروض صحيحة.

1٩٨



فقد دخل التشعيث رضب البيت األول، ول يلتزمه الشاعر يف رضب البيت الثاين:

الرضب الّثاين:

 مذوف تصري )َفاِعالُتْن( فيه )َفاِعال(، وحتول إىل )َفاِعُلْن(، ومثاله قول الشاعر:

َدى؟ وَلْن ِمْن ُدوِن َذاَك الرَّ َأْم َيُ َلْيَت ِشْعِري َهْل ُثمَّ َهْل آتَِيْنُهْم

َكْرَرَدى؟ ِمْنُدونَِذا َأْمَيُحوَلْن َأْأتَِيْنُهْم َهْلُثْمَمَهْل َلْيَتِشْعِري

٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعلْن ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن َفاِعالُتْن ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن

مذوف َسامِلَة َسامِلَة صحيحة َسامِلَة َسامِلَة

1٩٩



الَعُروض الّثانية:

 مذوفة )َفاِعُلْن(، وهلا رضب مماثٌل هَلا، ومثاله قول الشاعر:

َنْنَتِصْف ِمْنُه َأْو َنَدْعُه َلُكْم إِْن َقَدْرَنا َيْوًما َعىَل َعاِمٍر

ُهوَلُكْم ُهوَأْوَنَدْع َنْنَتِصْفِمْن َعاِمِرْن َيْوَمْنَعىَل إِْن َقَدْرَنا

٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥//٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/٥/

َفاِعلْن َفاِعالُتْن ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعلْن ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن

مذوف َسامِلَة َسامِلَة مذوفة َسامِلَة َسامِلَة

٢٠٠



ثانًيا: اخلفيف املجزوء

وزنه :

ُلْن  ُمْسَتْفِع  َفاِعالُتْن  ُلْن    ُمْسَتْفِع  َفاِعالُتْن 

 
عروضه وضبه :

عروض صحيحة، وهلا ضبان:       

خمبون مقصور)ُمَتْفِع ْل(صحيحة )ُمْسَتْفِع ُلْن(

٢٠1



للخفيف املجزوء عروض واحدة صحيحة )ُمْسَتْفِع ُلْن(، وهلا رضبان:

الرضب األّول:

 صحيٌح ِمْثل العروض، ومثاله قول الشاعر:

ُأمُّ َعْمٍرو يِف َأْمِرَنا َلْيَت ِشْعِري َماَذا َتَرى

ِفيَأْمِرَنا َعْمِرْن ُأْمُ َماَذا َتَرى َلْيَتِشْعِري

٥/٥//٥/ ٥//٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/٥/

ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن

صحيح ساملة صحيحة ساملة

٢٠٢



الرضب الّثاين:

خمبون مقصور، تصري )ُمْسَتْفِع ُلْن( فيه )ُمَتْفِع ْل(، وحتول إىل )َفُعوُلْن(، ومثاله قول الشاعر:

ُنوا َغِضْبُتْم َيِسْيُ ُكلُّ َخْطٍب إِْن مَلْ َتُكو

ْو َيِسْيُ ُنوَغِضْبُتْم إِْنَلْمَتُكو ُكْلُلَخْطبِْن

٥/٥// ٥//٥/٥/ ٥/٥//٥/ ٥//٥/٥/

َفُعوُلْن َفاِعالُتْن ُمْسَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن

َسامِلَة صحيحة )خمبونساملة
مقصور(

٢٠٣



ًنا نوع عروضها ورضهبا،  ا ُمَبيِّ : األبيات اآلتية من اخلفيف. اكتبها كتابًة عروضيًة، وِزْنَ

وحال تفعيالهتا: 

1- قال عيّل بن جبلة:

بِاْلِغَناِء)1(  )( )1( َمَصاِحًفا  َواْسَتَعاُضوا  َبْعٍض    ِزَياَرَة  َبْعُضُهْم  َطَوى  َقْد 

٢- قال الشاعر:

  

 
َيِطْيُ لَِقْلٍب  َمْن  َها    بُِحبِّ َقْلبِْي  َطاَر 

٣- قال أبو العالء املعري:

 
َعاَد؟ َعْهِد  ِمْن  اْلُقُبوُر  َفَأْيَن  ـَب  ْحـ    الرَّ َتُْل  ُقُبوُرَنا  َهِذي  َصاِح 

)1( اْستَعاُضوا: َطَلُبوا الِعَوض.
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:1- قول عيّل بن جبلة:

َواْسَتَعاُضوا َمَصاِحًفا بِاْلِغَناِء َقْد َطَوى َبْعُضُهْم ِزَياَرَة َبْعٍض

بِْلِغَناِءي َمَصاِحَفْن َوْسَتَعاُضو َرَة َبْعِضْن ُضُهْمِزَيا َقْد َطَوى َبْع

٥//٥/٥/ ٥//٥// ٥//٥/٥/ ٥/٥/// ٥//٥// ٥//٥/٥/

َفاِعالُتْن ُمَتْفِع ُلْن َفاِعالُتن َفِعالُتْن ُمَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن

صحيح خمبونة َسامِلَة
)صحيحة 
اخلبن غري 

الزم(
خمبونة َسامِلَة
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:٢- قول الشاعر:

َها َمْن لَِقْلٍب َيِطُي َطاَر َقْلبِي بُِحبِّ

َيِطُيو َمْنِلَقْلبِْن بُِحْببَِها َطاَر َقْلبِي

٥/٥// ٥//٥/٥/ ٥//٥// ٥//٥/٥/

َفُعوُلْن َفاِعالُتن ُمَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن

خمبون مقصور )صحيحة اخلبن  ساملة
غري الزم( ساملة

٢٠٦



:٣- قول أيب العالء املعري:

ـبَ فَأَيْنَ الُْقُبوُر ِمْن َعْهِد َعاِد؟ ْحـ صَاحِ هَذِي ُقُبوُرَنا َتُْل الرَّ

َعْهِدَعاِدي؟ ُقُبوُر ِمْن َبَفَأْيَنْل َتُْلْرَرْح ُقُبوُرَنا َصاِحَهاِذي

٥//٥/٥/ ٥//٥// ٥/٥/// ٥//٥/٥/ ٥//٥// ٥//٥/٥/

َفاِعالُتن ُمَتْفِع ُلْن َفِعالُتْن َفاِعالُتن ُمَتْفِع ُلْن َفاِعالُتْن

صحيح خمبونة خمبونة صحيحة خمبونة َسامِلَة
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تدريبات عىل البحور السابقة

: َمثِّل لكل رضٍب ممَّا يأيت ببيٍت من الشعر: س1

)رضب الطويل الصحيح - رضب الطويل املحذوف - رضب البسيط 

التام املخبون - رضب البسيط املجزوء املذّيل - رضب املديد الصحيح - 

رضب اخلفيف املجزوء الصحيح(.

: كم عروًضا ورضًبا للبسيط التام مع التمثيل؟ س2

: كيف اسُتعمل املديد يف الشعر العريب مع التمثيل؟ س3

: كم عروًضا ورضًبا للخفيف التام مع التمثيل؟ س4

: كم عروًضا ورضًبا للخفيف املجزوء مع التمثيل؟ س٥

ع البسيط؟ وما وزنه؟ َمثِّْل له ببيٍت. لَّ : ما خُمَ س6

: ما وزن األبحر اآلتية: )الطويل - البسيط املجزوء - املديد(؟ س7
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ًنا بحرها، ونوع عروضها ورضهبا،  ا ُمَبيِّ : اكتب األبيات اآلتية كتابًة عروضيًة، وِزْنَ س8

وحال تفعيالهتا:

ُيَناْل  َما ال  َتُكْن طالًِبا  َواَل  ِلٍف    خُمْ ِمْن  َوْصَلًة  َتْلَتِمْس  ال 

َقِم السَّ َمَع  َواْلَبْلَوى   ِّ الرضُّ َكاِشَف  َيا  َلِم    الظُّ يِف  امُلْضَطرِّ  ُدَعا  جُيِيُب  َمْن  َيا    

َتالِقَيا  َأْن ال  نِّ  الظَّ ُكلَّ  اِن  َيُظنَّ َبْعَدَما    تِيَتنِي  الشَّ اهلُل  َمُع  جَيْ َوَقْد 

اْلَغالِبا  اْلَقَدَر  َأْعِص  َكْيَف  َغالٌب    َقَدٌر  ِلْ  َفاهلوى 
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:) : اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأيت بوضع عالمة ) س٩

1-هذا البيت من:

امْلََراتِِب َأْعىَل  النَّاِس  يِف  َفُكْن طالًبا  َنْفَسُه   َعُل  جَيْ َحْيُث  إال  امْلَْرُء  وَما 

)    ( أ  الطويل مقبوض العروض والرضب.  

)    ( ب  اخلفيف التام صحيح العروض والرضب. 

ج  البسيط التام خمبون العروض والرضب.  )    (

٢- هذا البيت من:

ِف  َ والشَّ اْلِعزِّ  َبْيَت  ِدُم  َيْ َواجلْهُل  َلُه    َبْيًتا الِعاَمَد  َيْرَفُع  اْلِعْلُم 

)    ( أ  اخلفيف التام صحيح العروض والرضب. 

)    ( ب  الطويل مقبوض العروض صحيح الرضب. 

)    ( ج  البسيط التام خمبون العروض والرضب. 
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٣- هذا البيت من:

بِاْلَعَطاِء  النَّاُس  َبِخَل  َما  َراَحَتْيِه    النَّاُس  َلْومَلَس 

)      ( أ  البسيط املجزوء صحيح العروض والرضب.    

)      ( ع البسيط.       لَّ ب  خُمَ

)     ( ج  املتقارب املجزوء مذوف العروض والرضب. 
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بحر

النوع األول

بحر الوافر

بحر الكامل

بحر اهلزج

بحر الرجز

بحر الرمل

بحر املتقارب

الوافر التام

الوافر املجزوء

الكامل التام

الكامل املجزوء

املتقارب التام

املتقارب املجزوء

الرجز املشطور

الرجز املجزوء

الرجز املنهوك

الرجز التام

الرمل التام

الرمل املجزوء
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النوع الثاين

بحر الطويل

بحر املديد

بحر البسيط

بحر اخلفيف

بحر الرسيع

بحر املنرسح

بحر املضارع

بحر املقتضب

بحر املجتث

اخلفيف التام

اخلفيف املجزوء

البسيط التام

البسيط املجزوء
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1( البحور ذوات القعيلةالواحدة.

بحر الوافر التام

بحر الوافر املزوء

٢( بحر الكامل التام

بحر الكامل املجزوء

٣( بحر اهلذج

٤(بحر الرجزالتام

بحر الرجزاملجزوء

البحور الشعرية وتفعيالتا.

ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن

ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن ُمَفاَعَلُتْن

ُمَتَفاِعَلْن ُمَتَفاِعَلْن ُمَتَفاِعَلْن ُمَتَفاِعَلْن ُمَتَفاِعَلْن ُمَتَفاِعَلْن

ُمَتَفاِعَلْن ُمَتَفاِعَلْن ُمَتَفاِعَلْن ُمَتَفاِعَلْن

َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن َمَفاِعْيُلْن

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن
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بحر الرجز املشطور

بحر الرجز املنهوك

٥( بحر الرمل التام

بحر الرمل املجزوء

٦(بحر التقارب التام

بحر املتقارب املجزوء

َفاِعاَلُتْن َفاِعاَلُتْن َفاِعاَلُتْن َفاِعاَلُتْن

َفُعْوُلن َفُعْوُلن َفُعْوُلن َفُعْوُلن َفُعْوُلن َفُعْوُلن َفُعْوُلن َفُعْوُلن

َفُعْوُلن َفُعْوُلن َفُعْوُلن َفُعْوُلن َفُعْوُلن َفُعْوُلن

َفاِعاَلُتْن َفاِعاَلُتْن َفاِعاَلُتْن َفاِعاَلُتْن َفاِعاَلُتْن َفاِعاَلُتْن

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن
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القسم 
الَثاين

القافية
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أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

حيدد معنى القافية لغة واصطالًحا.  -  1

يوضح أمهية القافية.  -  ٢

حيدد أحرف القافية.  -  ٣

يوضح املقصود بالروي.  -  ٤

حيدد املقصود بالوصل.  -  ٥

حيدد املقصود باخلروج.  -  ٦

يميز بني التأسيس والدخيل.  -  ٧

حيدد أحرف القافية يف األبيات الشعرية.  -  ٨

يستشعر أمهية دراسة القافية.  -  ٩
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القسم الَثاين: القافية

  ى الكالُم البشيُّ لغري املعصوم القافيُة والوزُن متالزماِن يف الشعر العريّب؛ إذ ال ُيَسمَّ

شعًرا حتى يكون مشتماًل عليهام مًعا.

وعلم القوايف:

 علم ُيْعرُف به أحوال نايات أبيات الشعر العريب. وواضعه: اخلليل بن أمحد الفراهيدي.

معنى القافية يف اللغة:

ا مأخوذة من الَقْفِو، وهو  القافية عىل وزن )َفاِعَلة(، ومعناها: التابعة، وأصلها: القاِفَوة، ألنَّ

ا تقفو صدر البيت الشعري، أي َتْتَبُعْه. َيت بذلك؛ ألنَّ االتِّباع، فُقِلَبت الواُو ياًء، وُسمِّ

ومعناها يف االصطالح:

األحراف التي تبدأ من أول متحرك قبل ساكنني يف ناية البيت الشعري. 
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صور القافية

جاءت القافية يف الشعر العريب عىل الصور اآلتية:

1-بعض كلمة، مثل:   ) ُلوُلو=/ه/ه (  يف قول كعب بن زهري:

َمْسُلوُل  اهللِ  ُسُيوِف  ِمْن  ٌد  ُمَهنَّ ُيْسَتَضاُءبِِه    َلُنوٌر  ُسوَل  الرَّ إِنَّ 

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

اإلشباع يف ناية البيت، وهي بعض كلمة.

) ُطوُلو=/ه/ه (   يف قول كعب بن زهري: ٢-كلمة، مثل:   

   
ُطوُل َواَل  ِمْنَها  ِقَصٌ  اَلُيْشَتَكى  ُمْدبَِرًة    َعْجَزاُء  ُمْقبَِلًة  َهْيَفاُء 

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

اإلشباع يف ناية البيت، وهي كلمة واحدة.
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ْلَقَضا-/ه//ه (   يف قول الشاعر: َل   ( ٣-كلمة وبعض كلمة أخرى، مثل:   

اْلَقَضا إِىَل  اأُلُموَر  ِكِل  َو  ُمْعِرًضا    وِمَك  مُهُ َعْن  ُكْن 

فإنَّ القافية فيه تبدأ من الالم، وهي أول متحرك قبل ساكنني، أوهلام: الالم الثانية، والثاين: 

األلف، وهي كلمة وبعض كلمة أخرى.
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) َقْد َمَض-/ه//ه (   يف قول الشاعر: ٤-كلمتان، مثل:   

َمَض  َقْد  ما  بِِه  َتْنَسى  بَِخْيٍ عاِجٍل    أْبِشْ 

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

وهي كلمتان.
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د الصورة التي جاءت عليها القافية يف األبيات اآلتية: : َحدِّ

   

   
ُموُل حَمْ َحْدَباَء  آَلٍة  َعىَل  َيْوًما  َطاَلْت َسالَمُتُه    َوإِْن  ُأْنَثى  اْبِن  ُكلُّ 

َتْسَتِقِم     باأَلْخالِق  ْفَس  النَّ ِم  َفَقوِّ َمْرِجُعُه   لَلْخالِق  ْمِرَك  َأ َصالُح 

اْلَقَدْر َيْسَتِجيَب  ْن  َأ ُبدَّ  فال  احلَياَة   َراَد  َأ َيْوًما  ْعُب  الشَّ َذا  إِ

َقَض  ما  عىل  ا  َفَصرْبً ِل   بِّ  باحْلُ اهللُ  َقَض 
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:

صورتاالقافية

1 - )ُموُلو-/ه/ه(

تبدأ من امليم، وهي أول متحرك قبل ساكنني يف آخر البيت، أوهلام: 
الواو، والثاين: حرف اإلشباع )الواو(.

بعض كلمة.

)َتْسَتِقِمي-/ه///ه(  -  2

 تبدأ من التاء، وهي أول متحرك قبل ساكنني يف ناية البيت، أوهلام: 
السني، والثاين: حرف اإلشباع )الياء(.

كلمة

3 - )-َب ْلَقَدْر-/ه//ه(

 تبدأ من الباء، وهي أول متحرك قبل ساكنني يف ناية البيت، أوهلام: 
الالم، والثاين: الراء.

كلمة وبعض 
كلمة أخرى.

4 - )َما َقَض-/ه//ه(

 تبدأ من امليم، وهي أول متحرك قبل ساكنني يف ناية البيت، أوهلام: 
ألف )ما(، والثاين: األلف.

كلمتان.
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صور القافية

القسم 
الَثاين
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أحرف القافية

ِخيُل(. ْأِسيُس، والدَّ ْدُف، والتَّ ، والَوْصُل، واخُلُروُج، والرِّ ِويُّ أحرف القافية ستة، هي: )الرَّ  

ها يف قافيٍة واحدٍة، لكن يوجد بعضها يف القافية، وما دخل منها أول  وال تتمع كلُّ  

ها. بيت يف القصيدة َوَجب التزاُمُه يف القصيدة كلِّ

 
ِويُّ األَول: الرَّ

وهو حرف اهلجاء الذي َيبني عليه شاعُر قصيدَتُه، ويلتزمه يف أبياهتا، وإليه تنسب   

ِوّي، ويقال: )قصيدة المية( إن  القصيدة، فيقال: )قصيدة مهزية( إن كانت اهلمزة هي الرَّ

.... ِويِّ ِوّي، ويقال: )قصيدة دالية( إن كانت الدال هي الرَّ كانت الالم هي الرَّ

ِويِّ املطلق(، وإذا كان ساكًنا  َي بـــ)الرَّ ِويِّ متحّرًكا بفتحٍة أو كرسٍة أو ضمٍة ُسمِّ وإذا كان الرَّ

ِويِّ املقّيد(. َي بـــ)الرَّ ُسمِّ

عدا  ما  ا  َرويًّ تكون  ألن  صاحلٌة  اهلجائية  احلروف 
إال  رويًّا  تكون  ال  ا  فإنَّ واهلاء،  الثالثة  املد  أحرف 

مقامه. هذا  ليس  بتفصيٍل، 

انتبه

٢٢٥



الَثاين: اْلَوْصل 

. ِويِّ ، أو هاء تيل الرَّ ِويِّ وهو حرف مَد يَنَْشأُ عن إشباع حركة الرَّ

فاأللف الناشئة عن إشباع فتحة الباء هي الوصل يف قول شوقي:

  

والياء الناشئة عن إشباع كرسة الالم هي الوصل يف قول امرئ القيس:

  

 والواو الناشئة عن إشباع ضمة امليم هي الوصل يف قول املتنبي:

  

واهلاء الساكنة هي الوصل يف قول الشاعر:

  

َمنِّي  بِالتَّ امْلََطالِِب  َنْيُل  َوَما 

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

ِغالَبا ْنَيا  الدُّ ُتْؤَخُذ  َوَلِكْن 

ِغاَلبا  -----------

اْلَعَزائُِم َتْأِت  اْلَعْزِم  َأْهِل  َقْدِر  َعىَل 

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

املَكاِرُم اْلِكَراِم  َقْدِر  َعىَل  َوَتْأِت 

-------------املَكاِرُمو  

َهى النُّ ُأوِل  بِاْلَفاِضِلنَي 

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

َفاْقَتِدْه َأْمِرَك  ُكلِّ  يِف 

--------َفاْقَتِده

َوَمْنِزِل  َحبِْيٍب  ِذْكَرى  ِمْن  ِقَفاَنْبِك 

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

َفَحْوَمِل  ُخوِل  الدَّ َبنْيَ  َوى  اللِّ بِِسْقِط 

َفَحْوَمِل  --------------

٢٢٦



لت: يَّة بن َأيب الصَّ واهلاء املفتوحة هي الوصل يف قول ُأمَّ

ُيَواِفُقَها     اتِِه  ِغرَّ َبْعِض  يِف  تِِه   َمنِيَّ ِمْن  َفرَّ  َمْن  ُيوِشُك 

واهلاء املضمومة هي الوصل يف قول ابن طباطبا العلوّي:

ِسُنوَنُه   ُيْ َما  النَّاِس  ُكلِّ  َفِقيَمُة  بِِقيَمتِي   ُأَغاِل  َدْعنِي  الئِِمي  َفَيا 

ْهَشيّل: واهلاء املكسورة هي الوصل  يف قول حكيم النَّ

َأْهِلِه يِف  ُمَصبٌَّح  اْمِرىٍء  ُكلُّ 

َنْعِلِه اِك  ِشَ ِمْن  َأْدَنى  َواملْوُت 

٢٢٧



ُرْوج الثالث: اخْلُ

ُروج باأللف إذا كانت  وهو حرف َمدٍّ َينشُأ عن إشباع حركة هاء الوصل، ويكون اخْلُ  

ا( يف قول الشاعر: حركة اهلاء فتحًة، مثل: )َأْبَواهَبَ

ا َأْبَواَبَ ُدوَنُه  ُتْغِلُق  َوالنَّاُس  ُه   ِضدُّ ٍء  َشْ وُكلُّ  اْلَفِقُي  َيْمِش 

و( يف قول ابن  ِسُنوَنُ ُروج بالواو إذا كانت حركة اهلاء ضمًة، مثل )حُيْ ويكون اخْلُ  

طباطبا العلوّي السابق.

ُروج بالياء إذا كانت حركة اهلاء كرسًة، مثل )َأْهِلِهي، وَنْعِلِهي( يف قول  ويكون اخْلُ  

ْهَشيّل السابق. حكيم النَّ

 

٢٢٨



ْدف الرابع: الرِّ

وهو حرف العلة الذي يقع قبل الروي مبارشة.

فاأللف التي قبل الالم هي الردف يف قول أليب العتاهية:

 
 

َياهَلَا ْذ َأ ُر  رِّ ُتَ َلْيِه  إِ ًة   ُمْنَقاَد اخْلِالَفُة  َتْتُه  َأ

والواو التي قبل الالم هي الردف يف قول كعب بن زهري:

ُموُل   حَمْ َحْدَباَء  آَلٍة  َعىَل  َيوًما  َطاَلْت َسالَمُتُه     َوإِْن  ُأْنَثى  اْبِن  ُكلُّ 

والياء التي قبل امليم هي الردف يف قول الشاعر:

َعِظْيُم  َفَعْلَت  إَِذا  َعَلْيَك  َعاٌر  ِمْثَلُه     َوَتْأِتَ  ُخُلٍق  َعْن  َتْنَه  ال 

٢٢٩



 اخلامس: التَّْأِسْيس

ِوّي حرٌف متحرٌك، مثل قول املتنبي:     وهو حرفُ األلفِ الذي يفصلُ بينه وبني الرَّ

املَكاِرُم    اْلِكَراِم  َقْدِر  َعىَل  َوَتْاِت  اْلَعَزائُِم   َتْأِت  ْلَعْزِم  ا ْهِل  َأ قْدِر  َعىَل 

اْلَعَظائُِم اْلَعِظيِم  َعنْيِ  يِف  َوَتْصُغُر  ِصَغاُرَها   ِغِي  الصَّ َعنْيِ  يِف  َوَتْعُظُم 

٢٣٠



النتبه

ِخْيل السادس: الدَّ

ِوّي، ومثاله: الراء واهلمزة  ْأِسْيس والرَّ وهو احلروُف املتحرُك الذي يفصل بني ألف التَّ

املكسورتان يف َبْيَتي املتنبي السابقني، والتاء والنون املكسورتان يف قول الشاعر:

  

  

ُتَعاتُِبْه ال  الَِّذي  َتْلَق  مَلْ  َصِديَقَك  ُمَعاتًِبا   اأُلُموِر  ُكلِّ  يَف  ُكْنَت  َذا  إِ

انُِبْه وجُمَ َتارًة  َذْنٍب  ُمَقاِرُف  ُه   َفإنَّ أَخاَك  ِصْل  ْو  َأ َواِحًدا  َفِعْش 

ِوّي، وهو الباء،  ْأِسْيس والرَّ ِخْيل يف البيت األّول هو التاء املتحركة التي َفَصَلت بني ألف التَّ َفالدَّ

ِوّي، وهو الباء. ْأِسْيس والرَّ والدَّخِيْل يف البيت الثَّاين هو النون املتحركة التي فَصَلَت بني ألف التَّ

 

يف  ْأِسْيس  التَّ ُوِجَد  فإذا  متالزمان،  حرفان  ِخْيل  والدَّ أْسِيْس  التَّ

ِخْيل. الدَّ يوجد  مل  ْأِسْيس  التَّ يوجد  مل  وإذا  ِخْيل،  الدَّ ُوِجَد  القافية 

انتبه

٢٣1



: قال أبو العالء املعري:

 
اْزِدَياِد يِف  َراغٍب  ِمْن  إِالَّ  أْعــ   َجُب  َوَما  احَلياُة  ها  َتَعٌب كلُّ

 

  
إِنَّ ُحْزًنا يِف ساعِة املَْوِت أْضَعا    ُف ُسوٍر يِف َساَعِة املِيالِد

َفاِد  لِلنَّ ْم  َسُبوَنُ َيْ ٌة  ُأمَّ ْتُ     َفَضلَّ لِلبقاِء  النَّاُس  ُخِلَق 
 

إِىَل َدار ِشْقوٍة َأو َرَشاِد    َأْعاَم   ٍل  َداِر  ِمْن  ُيْنَقلون  اَم  إِنَّ

د الصورة التي جاءت عليها قافية األبيات، وَسمِّ أحرف القافية.   حدِّ

٢٣٢



:

صورة القافية: بعض كلمة، وهي: 

َفاِدي، َشاِدي-/ه/ه( )َياِدي، الِدي، 

دف، وهو األلف التي قبل الدال مبارشة،  ِوّي، وهو الدال، والرِّ وأحرف القافية: الرَّ

ِوّي. والوصل، وهو حرف الياء الناشئ عن إشباع كرسة الرَّ

٢٣٣



: كم أحرف القافية: )الروي، والوصل، واخلروج، والردف(. ما املراد هبا؟ مع التمثيل. س1

ح ذلك بمثاٍل. : ما التأسيس؟ وبَِم ُيسمي احلرف الواقع بينه وبني الروي؟ َوضِّ س2

٢٣٤



حركات أحرف القافية

٢٣٥



أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

حيدد حركات حروف القافية.  -  1

يميز بني احلذو والنفاذ والرس.  -  ٢

يميز بني الرس والتوجيه واإلشباع.  -  ٣

يستخرج حروف القافية وحركاهتا يف األبيات.  -  ٤

-  حيرص عىل دراسة حركات حروف القافية.  ٥

٢٣٦



حركات أحرف القافية

، وهي: هذه احلركات ستٌّ

ِوّي املطلق. ومثاله كرسة الالم يف قول عنرتة: 1-امْلَْجَرْى، وهو: حركة الرَّ

  
ْنَظِل احْلَ َكْأَس  بِاْلِعزِّ  َفاْسِقنِي  َبْل  ٍة       بِِذلَّ َياِة  احْلَ َماَء  َتْسِقنِي  اَل 

 
َمْنِزِل َأْطَيُب  بِاْلِعزِّ  ُم  َوَجَهنَّ ِم      َكَجَهنَّ ٍة  بِِذلَّ َياِة  احْلَ َماُء 

٢٣٧



لت: ٢-النفاذ، وهو: حركة هاء اْلَوْصل. ومثاله فتحة اهلاء يف قول ُأَميَّة بن َأيِب الصَّ

ُيَواِفُقَها  اتِِه  ِغرَّ َبْعِض  يِف  تِِه     َمنِيَّ ِمْن  َفرَّ  َمْن  ُيوِشُك    

وكرسة اهلاء يف قول الشاعر:

 
  

َتْعِصِه  َواَل  َحِكياًم  َفَشاِوْر  اْلَتَوى     َعَلْيَك  َأْمٍر  َباُب  وإْن 

ْدف، ومثاله كرسة العني يف قول الشاعر: ْذو، وهو: حركة احلرف الذي قبل الرِّ ٣-احْلَ

ِعيُد السَّ ُهَو  ِقيَّ  التَّ َوَلِكنَّ  َماٍل     َع  مَجْ َعاَدَة  السَّ َأَرى  َوَلْسُت     

وفتحة الكاف يف قول أمحد شوقي:

ِرَكاَبا    اإِلْقَداُم كاَن هُلم  إِذا  َمناٌل     َقوٍم  اْسَتْعَص َعىل  َوما 

٢٣٨



ْأِسْيس، ومثاله فتحة الواو يف قول الشاعر: ّس، وهو: فتحة احلرف الذي قبل ألف التَّ ٤-الرَّ

الَفَوائِِد ِمْن ُوُجوِه  َزاَيا  الرَّ َأَتْتُه  ًة       لِْلَمْرِء ُعدَّ َغْيُ اهللِ  َكاَن  إَِذ 

ِخْيل. ومثاله: كرسة اهلمزة يف البيت السابق، وضمة امليم يف قول  ٥-اإلشباع، وهو: حركة الدَّ

الشاعر:

التََّساُمُح    أغَضُبوُه  إِْن  َوِشيَمُتُه  اْلَوَرى     يِف  ِليَقِة  اخْلَ َسْهَل  َرُجاًل  وُكْن 

ِوّي املقيد، ومثاله كرسة امليم يف قول الشاعر: ٦-التوجيه، وهو: حركة احلرف الذي قبل الرَّ

َطِمْع   إِْن  َعْبٌد  رُّ  َواحْلُ َقنِْع     إِْن  َاْلَعْبُد ُحرُّ 

٢٣٩



: قال املتنبي

َمْوُلوُد رِّ  احْلُ ثِياِب  يِف  ُه  َأنَّ َلْو  بِأٍخ    َصالٍح  حُلِرٍّ  َلْيَس  اْلَعْبُد 

َمناِكيُد أَلْنَجاٌس  الَعبِيَد  إِنَّ  َمَعُه     واْلَعَصا  إالَّ  اْلَعْبَد  َتْشرَتِ  ال 

ُموُد حَمْ َوْهَو  َكْلٌب  فيه  ِب  ُيِسُء  َزَمٍن      إِىَل  َأْبَقى  َأْحَسُبنِي  ُكْنُت  َما 

د قافية هذه األبيات، وَسمِّ أحرَفها، واذكر أسامء حركاهتا. حدِّ

:

الردفالوصلالروّيصورتاالقافية

ُلوُدو
ِكيُدو
ُموُدو

الدال املضمومة، بعض كلمة
ى  وضمتها ُتَسمَّ

)املْجَرى(.

الواو الناشئة 
عن إشباع 

ضمة الدال.

الواو والياء اللتان قبل 
الدال مبارشة، وضمة ما 
قبل الواو، وكرسة ما قبل 

يان )احلذو(. الياء ُتَسمَّ

٢٤٠



ّس، والنفاذ(. ما املراد هبا مع التمثيل؟  : من حركات أحرف القافية: )التوجيه، والرَّ س1

حه بمثاٍل. : ما اإلشباع؟ َوضِّ س2

: ما املْجَرى؟ َمثِّْل له بمثاٍل. س3

٢٤1



أسامء القافية

٢٤٢



أسامء القافية

للقافية من حيث احلركات التي تقع بني ساكنيها خسُة أسامء:

األول: قافية امْلَُتَكاِوس، وهي: كلُّ قافيٍة َفَصَل بني ساكنيها أربعُة أحرٍف متحركات 

)/ه////ه(، مثل قول الراجز:

َقَدُمْه احلِضيِض  إِىَل  بِِه  َزلَّْت 

َقَدُمْه - /ه////ه( )ِضيِض  فالقافية يف البيت هي، 

وقد َفَصَل بني ساكنيها أربعُة أحرٍف متحركات.

اِكب، وهي: كلُّ قافيٍة َفَصَل بني ساكنيها ثالثُة أحرٍف متحركات ) /ه///ه (،  الثاين: قافية امْلُرَتَ

مثل قول الشاعر:

ُفُن   السُّ َتْشَتِهي  باَِم ال  َياُح  الرِّ َتْأِت  ُيْدِرُكُه     املْرُء  َيَتَمنَّى  َما  ُكلُّ  َما 

 ، )ِهْسُسُفُنو-/ه///ه( فالقافية يف البيت هي 

وقد َفَصَل بني ساكنيها ثالثُة أحرٍف متحركات.

٢٤٣



الثالث: قافية امْلَُتَداِرك، وهي: كلُّ قافيٍة َفَصَل بني ساكنيها حرفان متحركان ) /ه//ه (، مثل 

قول جرير يمدح ُعَمَر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه.

اْلَعاِدِل  اإِلَماِم  يِف  اخْلِالَفَة  َجَعَل  ًدا     مَّ حُمَ بِيَّ  النَّ َبَعَث  الَِّذي  إِنَّ   

) َعاِدِل - /ه//ه ( فالقافية هي 

وقد َفَصَل بني ساكنيها حرفان متحركان.

الرابع: قافية امْلَُتَواتِر، وهو: كلُّ قافيٍة َفَصَل بني ساكنيها حرٌف واحٌد متحرك ) /ه/ه (، مثل 

قول الشاعر:

اْلَفْجِر  إِىَل  َتِعيُش  َهْل  َلْيٌل  إَِذا َجنَّ  َتْدِري     َفإِنََّك ال  ْقَوى  التَّ ِمَن  ْد  َتَزوَّ  

 ، ) َفْجِري -/ه/ه ( فالقافية يف البيت هي 

وقد َفَصَل بني ساكنيها حرٌف واحٌد متحرك.

٢٤٤



اخلامس: قافية املُْرتََادِف، وهي: كلُّ قافيةٍ التقى حرفاها الساكنان ) /ه ه (، مثل قول النابغة الذبياين:

اَمْم   التَّ يُع  َسِ ْيِ  اخْلَ ُمْسَتْقبُِل  َوْجُهُه     َحَسٌن  ُغالٌم  َهَذا 

) َماْم - /ه ه ( ،  فالقافية هي

وقد التقى فيها احلرفان الساكنان، ومها: األلف وامليم.

٢٤٥



س1 : بنيِّ - مع التمثيل - املراد بـ )قافية املُرتََادِف(، و)قافية امُلتَكاِوس(.

حهام باملثال. اِكب؟ وما قافية امُلَتَواتِر؟ وضِّ س2 : ما قافية امُلرَتَ

س3 : قال عروة بن الورد يمدح الغني ويذم الفقري:

 

 

اْلَفِقُي ُهُم  َشُّ النَّاَس  َرَأْيُت  َفإِينِّ     َأْسَعى،  لِْلِغَنى  َذِرينِي 

وِخُي َنَسٌب  َلُه  َكاَنا  َوإِْن  َعَلْيِهْم    ْم  َوَأْهَوُنُ وَأْحَقُرُهْم، 

ِغُي الصَّ وَيْنَهُرُه  َحِليَلُتُه  وَتْزَدِريِه     اْلَقِريُب  ُيَباِعُدُه 

َيِطُي َصاِحبِِه  ُفَؤاُد  َيَكاُد  َوَلُه َجالٌل     اْلِغَنى  َذا  وَتْلَقى 

َغُفوُر َربٌّ  لِْلَغنِي  َوَلِكْن  َجمٌّ     ْنُب  والذَّ َذْنُبُه  َقِليٌل 

٢٤٦



وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه:

َقَدِر َعىَل  ُه ُموَسى  َربَّ َأَتى  َكاَم  َقَدًرا     َلُه  َكاَنْت  إِْذ  اخْلِالَفَة  َناَل 

ُعَمِر ِمْن  اِت  اخَلْيَ ُعَمَر  َيا  ُبوِرْكَت  ُيَفاِرُقَنا     َحيًّا ال  ُدْمَت  َما  اخلْيُ 

َكِر الذَّ اأَلْرَمِل  َهَذا  حَلاَجِة  فَمْن  َحاَجَتَها     ْيَت  َقضَّ َقْد  اأَلَراِمُل  َهِذي 

َسمِّ القافية يف األبيات السابقة من حيث عدد احلركات بني ساكنيها.

٢٤٧



الرضورة الشعرية

٢٤٨



أهداف الدرس

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

حيدد املقصود بالرضورة الشعرية.  -  1

حيدد أنواع الرضورات الشعرية.  -  ٢

يستخرج بيًتا به رضورة شعرية بالزيادة.  -  ٣

يستخرج بيًتا به رضورة شعرية باحلذف.  -  ٤

يستخرج بيًتا به رضورة شعرية بالتغيري.  -  ٥

حيدد صور الرضورة الشعرية باحلذف.  -  ٦

يميز بني صور الرضورة الشعرية بالتغيري.  -  ٧

يستشعر رضورة دراسة الرضورة الشعرية.  -  ٨

يقبل عىل دراسة العروض والقافية.  -  ٩

٢٤٩



الرضورة الشعرية

الرضورة الشعرية: ما َوَقَع للشاعر يف شعره مما ال جيوز وقوعه يف الكالم املنثور.

والرضورات كثرية، منها ما هو بالزيادة، ومنها ما هو بالنقص، ومنها ما هو بالتغيري.

 أواًل: من ضورات الزيادة

، مثل قول الشاعر: 1-تنوين املنادى املبنّي عىل الضمِّ

الُم السَّ َمَطُر  َيا  َعَلْيَك  َوَلْيَس  َعَلْيَها َمَطُر  َيا  اهللِ  َسالُم    

، لكنَّ الشاعر َزاَد التنويَن للرضورة. واألصل )يا َمَطُر(، ألنَّ )َمَطر( مناًدى مفرٌد مبنيٌّ عىل الضمِّ

٢-مدُّ املقصور، مثل قول الشاعر:

ِغَناُء َوال  َيُدوُم  َفْقٌر  َفال  َحابٌِس َواَل  ِحْصٌن  َكاَن  َوَما 

واألصل )وال ِغَنى(، ألنَُّه اسم مقصور، ولكنَّ الشاعر زاد املدَّ للرضورة.

٢٥٠



ثانيا: من ضورات النقص

1-َقرْص املمدود، مثل قول الراجز:

َفْر السَّ َطاَل  َوإِْن  َصْنَعا  ِمْن  ُبدَّ  ال 

َوَدبِْر َعْوٍد  ُكلُّ  نَّى  َتَ َوإِْن 

واألصل )َصْنَعاَء( هبمزة ممدودة، لكنَّ الشاعر َقرَصَ للرضورة.

٢-ترك تنوين املنرصف، مثل قول الشاعر:

َمِع  جَمْ يِف  ِمْرَداَس  َيُفوَقاِن  َحابٌِس َواَل  ِحْصٌن  َكاَن  َوَما 

 واألصل )ِمْرَداًسا( بالتنوين، لكنَّ الشاعر تركه للرضورة.

٢٥1



ثالًثا: من ضورات التغيي

1-َقْطع مهزة الوصل، مثل قول الشاعر:

ِل  مُجْ وِمْن  ِمنِّي  ْهِر  الدَّ َحَدَثاِن  َعىَل  ِشيَمًة  َأْحَسَن  إِْثَننْيِ  َأَرى  اَل  َأاَل 

( هبمزة وصٍل، لكنَّ الشاعر َقَطَعها للرضورة.  واألصل )اْثَننْيِ

٢-َوْصل مهزة القطع، مثل قول الشاعر:

َعاِمِر    امِّ  جُمُِي  الَِّذي الَقى  ُياَلِقي  َأْهِلِه  َغْيِ  يِف  امْلَْعُروَف  َيْصَنُع  َوَمْن 

( هبمزة َقْطٍع، لكنَّ الشاعر َوَصَلها للرضورة. واألصل )ُأمِّ

٣-فكُّ احلرف املدغم يف غريه، مثل قول الشاعر:

امْلُْجِزِل   اْلَوُهوِب  اْلَفْضِل  َاْلَواِسِع  اأَلْجَلل  اْلَعِلِّ  هللِ  ْمُد  َاحْلَ

ُه للرضورة. واألصل )األَجّل( باإلدغام، لكنَّ الشاعر َفكَّ

٢٥٢



: ما الرضورة الشعرية؟ مثل هلا بثالثة أمثلة خمتلفة. س1

: َبنيِّ الرضورة الشعرية املوجودة فيام يأيت: س2

1-قول حاتم الطائّي:  

ي   َوَمْعَشِ َخاِل  اْلَيْوَم  ِفداَك  َفَأْنِعْم  َهاُتَنا  امَّ َواأُلّمَهاِت  َأِب  َأُبوُه 

٢-وقول الراجز:  

ُبْرُقَعا َفاْلبُِسويِن  ُأَقاتِْل  مَلْ  إِْن 

َأْرَبَعا اْلَيَدْيِن  يِف  َوَفَتَخاٍت 

٢٥٣



ويف اخلتام

م عىل خري  احلمد هلل عىل نعمة التامم، وجزى اهلل خرًيا فضيلَة اإلمام، وصىلَّ اهلل وَسلَّ

َص َعَدُدمها، وال َينقطع َمَدُدمها إىل يوم الدين.آمني.  األنام وآله صالًة وسالًما ال حُيْ

٢٥٤


